DECRET D’ALCALDIA.- D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1. c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, decreto convocar sessió ORDINÀRIA de la
Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 15 de setembre de 2015 a les 19:00
hores en primera convocatòria, i a les 19:30 en segona convocatòria, a la Sala de
reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent
ORDRE DEL DIA

CONTRACTES

2.1

Expedient núm.: G330/2013/14. 2a pròrroga del contracte de serveis Festes Joves.

2.2

Expedient núm.: G333/2013/03 (FACT-2015-829). Convalidació de factura del mes de
juny del contracte menor de serveis de manteniment informàtic de les dependències
de l’Ajuntament d’Abrera.
Expedient núm.: G333/2013/03 (FACT-2015-830). Convalidació de factura del mes de
juliol del contracte menor de serveis de manteniment informàtic de les dependències
de l’Ajuntament d’Abrera.
Expedient núm.: G333/2014/18 (FACT-2015-652). Aprovació de la 1a certificació
(única) del contracte d’obres per a l’execució d’una tanca metàl·lica al Centre Aquàtic
Municipal (CAM), i de la factura corresponent.
OBRES
Expedient núm.: E013/2013/364. Llicència d'obres i instal·lacions per executar la
modificació no substancial dels sectors d’incendi, en la nau anomenada C per a
emmagatzematge i distribució de productes alimentaris del c/ Barcelona, núm. 23, a
instància de la raó social Mercadona, SA, amb NIF A46103834.
Expedient: E016/2015/092. Llicència de parcel·lació sol·licitada per L.F.S.B. en data 7
de abril de 2015, a les 13:39 hores, per no estar d'acord amb la normativa vigent.
Expedient núm.: E014/2015/128. Llicència d’obres i instal·lacions per adequar la tanca
de façana al c/ Rebato, núm. 84-86, a instància de la raó social Mútua de Terrassa, amb
CIF V08413460.
Expedient núm.: E014/2015/150. Llicència d'obres i instal·lacions per col·locar una
reixa sobre el mur de façana al c/ Nou, núm. 1-3, a instància de la Comunitat de
Propietaris La Font, 2-4. amb CIF H62949821.
Expedient núm.: E017/2015/207. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural
a l'immoble ubicat a c/ Jaume I, 22 (referència cadastral 8876810), a instància de Gas
Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.
Expedient núm.: E015/2015/08 agost. Els referenciats. Assabentats de comunicacions
prèvies per a la realització d’obres menors i de tala d’arbres presentades pels
interessat que s’indiquen en cada cas durant el mes d’agost 2015.
Expedient núm.: E017/2015/068. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural
a l'immoble ubicat a Cm. Santa Maria de Vilalba, 66-68 (LC.515-516) (referència
cadastral 0651002) a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF
A63485890
Expedient núm.: E014/2015/199. Llicència d’obres i instal·lacions per a executar la
instal·lació interior de gas en un habitatge del Cm. Santa Maria de Vilalba,núm. 66-68, a
instància del Sr. A.F.O.I. amb NIF 77675938Q
Expedient núm.:E014/2015/202. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a
executar la instal·lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Jaume I, 22, a instància d’A.
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Expedient núm.: G013/2015/2 Aprovació de l’acta de la sessió de data 01.09.2015.
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CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2015

V.P., amb NIF 47104255W.

4.2
5
6

CONVENIS
---

7

PERSONAL
Expedient núm.: G198/2015/1 Aprovació del conveni de cooperació educativa de
pràctiques acadèmiques de l’estudiant de Grau de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona, la Sra. MSCH, que serà vigent des del 5 d’octubre de 2015 fins el 2 maig
de 2016.
ALTRES ASSUMPTES
---

7.1
8

L’alcalde,

La Secretària,

Jesús Naharro Rodríguez

Mónica Clariana Nicolau

DECRET

Abrera, a data de la signatura electrònica
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4.1

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant a la masia Ca la Cília. Expedient
núm.: E053/1999/070
Comunicació d’activitat de centre mèdic al C. Sant Esteve Sesrovires, 4. Expedient
núm.: E052/2014/031
SUBVENCIONS
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