
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 7 de febrer 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 ORDINÀRIA de la 
Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 7 de febrer de 2017 a les 18:00 hores 
en primera convocatòria, i a les 18:30 en segona convocatòria, a la Sala de reunions 
de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/02 

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 24.01.2017 .  

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G367/2014/09

Pròrroga de la concessió demanial de parada P01 del Mercat Municipal d’Abrera.
2.2 Expedient núm.: G367/2012/02

Devolució de la garantia definitiva de la concessió demanial de la parada P13 del Mercat 
Municipal d’Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.:  E014/2016/039  
Denegació de llicència d’obres per a la connexió a la xarxa general de clavegueram, i atorgament 
de llicència d’obres menors i instal·lacions per executar obres de modificació en la distribució 
interior de la vivenda al C/ Migdia, 12, i a instància d’ANL, amb NIF xxxxx306X.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E048/2017/01

15a convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades a conreu 
hortícola, en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient: E354/114TL/2016/02

Assumpte: Acceptació de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de les accions de 
formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades (FOAP 2016).

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Assumpte: Acceptacions de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". Actuacions "Esdeveniments 
puntuals i programa dels servei d’activitats, Codi 16/Y/219846”, Millora i nova adquisició de 
material esportiu inventariable”, Codi 16/Y/219122, “Programa de beques esportives”, Codi 
16/Y/219598, i “Pla d’estalvi energètic del Centre Aquàtic Municipal d’Abrera”, Codi 16/Y/218036.

6 CONVENIS 
6.1 Expedient: E354/2017/01

Assumpte: Conveni entre els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires per dur a terme 
un projecte supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(Fem Xarxa, Fem Empresa).

7 PERSONAL
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7.1 Expedient núm.: G227/2016/12
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina desembre 2016.

7.2 Expedient núm.: G227/2017/01
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina gener 2017.

8 ALTRES ASSUMPTES

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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