
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 24 de gener de 2017

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 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT de la Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 24 
de gener de 2017 a les 17:00 hores en primera convocatòria, i a les 17:30 en segona 
convocatòria, a la Sala de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

0 APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
0.1 Expedient: G011/2017/02. Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/01. Acta de la Junta de Govern Local 10.01.2017   

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.:  G333/2016/42. Desestimació de recurs de reposició interposat contra el Decret 

d’Alcaldia  núm.  2016-1237  de  data  13/12/2016,  d’adjudicació  del  contracte  menor  de 
subministrament de maquinària de jardineria i equips EPI de jardineria.

2.2 Expedient núm.: G329/2016/30. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria 
de  licitació  del  contracte  de  subministrament  d’aigua  mineral  natural,  mitjançant  fonts 
refredadores, a les dependències de l’Ajuntament d’Abrera.

2.3 Expedient núm.: G330/2013/20. Pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització del Casal 
dels Avis.

2.4 Expedients  núm.:G328/2016/29,  G330/2014/16,  G330/2016/14,  G330/2016/16,  G333/2016/49, 
G333/2016/55. Donar compte dels decrets del mes de gener, relatius a procediments contractuals.

3 OBRES

3.1 Expedient  núm.:  E014/2015/251.Pròrroga  (ordinària  reglada  art.  36.3  del  PGM)  de  llicència 
d’obres al carrer Aneto, 26.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient  núm.:  E051/2007/37.  Canvi  d’annex  segons  la  Llei  20/2009,  de 4 de  desembre,  de 

prevenció i control ambiental de les activitats, i control periòdic d’una activitat de valorització de 
residus no perillosos i emmagatzematge de perillosos al camí dels Sagraments, 8.

4.2 Expedient núm.: E053/2016/10. Declaració responsable d’activitat de venda de roba a C. Hostal 
del Pi, 4-6, local 13.1 (MCA).

4.3 Expedient  núm.:  E052/2016/01. Comunicació d’activitat  de magatzem de material  elèctric i  de 
fontaneria al carrer del Treball, 1.

4.4 Expedient núm.: E052/2005/36
Comunicació de transmissió d’activitat de venda de roba i basar a la plaça de Rafael Casanova, 
14, locals 2-4.

4.5 Expedient  núm.:  E053/2015/05. Declaració  responsable de transmissió d’activitat  de notaria al 
passeig de l’Església, 1-3, 1r 3a.

4.6 Expedient  núm.:  E052/2015/18.  Comunicació  d’activitat  de  magatzem  d'aïllants  d'escuma 
elastomèrica i connectors d'acer a l’avinguda de Ca n'Amat, 12, nau 8.

4.7 Expedient núm.: E052/2001/68. Comunicació de transmissió d’activitat d’administració de loteria a 
Av. Generalitat, 1, local.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm.: G168/2016/69. Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius 

al període comprés entre el  16/09/16  i el 31/12/16.
5.2 Expedient:  E349/2016/02. Acceptació d’adjudicació d’activitats de sensibilització en matèria de 

consum responsable a través del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de 
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6 CONVENIS 
6.1 Expedient: E351/2017/01.Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra).

7 PERSONAL
7.1 Expedient  núm.:  G198/2017/01.  Aprovació  del  conveni  de cooperació educativa  de  pràctiques 

acadèmiques  externes  curriculars  de  l’estudiant  del  Màster  de  psicopegadogia  de  la  FPCEE 
Blanquerna-URL, la Sra. Berta Albí Gallero, que serà vigent des del 01 de febrer de 2017 fins el 
20 de juny de 2017.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E255/2017/01. Convocatòria Concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2017

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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