
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 04 d’abril 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 04 d’abril 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

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/06
Acta de la Junta de Govern Local 21.03.17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/05
Al·legacions de l’UTE Abrera Asproseat-Fil-Àuria, interposades contra la segona 
imposició de la 2a penalitat del contracte de serveis de neteja (lot 1) a les instal·lacions 
esportives.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/39
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives 
municipals.

2.3 Expedient núm.: G333/2014/04 
Devolució de la garantia definitiva del contracte per a la reparació de l’Ermita de Sant Hilari.

2.4 Expedient núm.: G330/2017/09
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de millora dels quadres d’enllumenat públic d’Abrera fase 2.

2.5 Expedient núm.: G330/2016/34
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal descoberta.

2.6 Expedient núm.: G328/2016/27
Inici d’expedient, aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació del contracte 
d’obres de reforma integral de l'Ajuntament vell.

3 OBRES

---
4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/07
Comunicació d’activitat de magatzem de materials de construcció a C. Barcelona, 3-7, 
nau 2A.

4.2 Expedient núm.: E052/2015/31
Comunicació d’ampliació d’activitat de magatzem de llibres al carrer de Francesc Layret, 
12-14, naus 18-19-20.

4.3 Expedient núm.: E043/2017/02
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics a l’avinguda de Lluís 
Companys, 12.

4.4 Expedient núm.: E043/2017/03
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al passeig de l’Estació.

4.5 Expedient núm.: E043/2017/05
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al carrer Manresa, 21.

4.6 Expedient núm.: E045/2017/01
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una 
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terrassa al carrer d’Antonio Machado, 3.
4.7 Expedient núm.: E033/2017/02

Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic 
d’una activitat d’oficina d’operador de transport a l’avinguda de la Generalitat, 1, 2n 2a.

4.8 Expedient: E048/2017/01
Adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades a conreu hortícola, en 
els terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu (15a convocatòria).

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2016/35
Acceptació de subvenció directa a la regidoria d’Acció Cultural de la Diputació de 
Barcelona

6 CONVENIS 

6.1 Expedient: G401/2017/05
Ratificació del decret pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Abrera i Fundesoc en la cessió d’espais de formació. 

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G401/2017/06
Ratificació del Decret 2017-0350, de data 17 de març de 2017, d’aprovació del Conveni 
de Col·laboració amb el Consell Comarcal pel SAD

8.2 Expedient núm.: E255/2017/06
Donar compte del Decret de Regidoria delegada núm.2017-0359, d’aprovació de les 
bases de concurs de Cartells de Festa Major 2017. 

8.3 Expedient núm: G404/2016/28
Assumpte: Rectificació decret 2016-0748 i acceptació fase segona ajut Diputació del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància curs 2015-2016

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El Secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler

2 de 2


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2017-04-03T13:15:33+0200
	Abrera
	NAHARRO RODRIGUEZ JESUS - 39362663A
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2017-04-03T13:17:19+0200
	Abrera
	CPISR-1 C Anna Maria Parera Plaza
	Ho accepto




