
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 5 de setembre 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 5 de setembre, a les 18:00 hores, a la 
Sala de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/14 – 903/2017

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 18.07.17

1.2 Expedient núm.: G013/2017/16 – 1127/2017
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 28.07.17

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G334/2017/11

Assumpte: Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 2017-0864 de data 28/06/2017, d’adjudicació 
dels contractes menors privats per a la Festa Major 2017

2.2 Expedients núms.: Els que s’indiquen en cada cas.
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en matèria de 
contractació.

2.3 Expedient núm.: G333/2017/04
Pròrroga del contracte per a l’assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Ordenació de la Zona 
Esportiva d'Abrera

2.4 Expedient núm.: G333/2017/03  (FACT-2017-3035) 
Aprovació de la factura núm. 700117168 de data 21/07/2017 presentada per Climasol Energías 
Alternativas SL, i de la 2a certificació i última d’obra del contracte d’obres per a la reforma de les 
oficines del Serveis Tècnics.

3 OBRES
3.1 Expedients núms.: 580/2017 (E015/2017/07/Juliol) i els referenciats

Assabentat  de  comunicacions  prèvies  per  a  la  realització  d'obres  menors  i  de  tala  d'arbres, 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de juliol de  2017. 

3.2 Expedients núms.: 600/2017 (E007/2017/004) i 1156/2017 (E007/2017/005).
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en relació amb 
l’aprovació dels projectes d’obres municipals anomenats “Millora dels parcs urbans d’Abrera (fase 
IV)”, i “Millora de la xarxa de clavegueram”.

3.3 Expedients núms.: Els que s’indiquen en cada cas.
Donar compte dels decrets del Departament d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient en relació amb el  
procediment de llicències d’obres (atorgament, modificació i llicència d’ocupació parcial).

3.4 Expedient núm.:   308/2017  (E014/2017/043)
Legalització d'obres menors i  instal·lacions executades a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 
2-4, a instància del Grupo Electro Stocks, S.L., amb CIF B64471840. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E052/2015/20

Comunicació d’activitat de gestió logística de transports al carrer Progrés, 28, nau 15.
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4.2 Expedient núm.: E052/2016/09
Comunicació d’activitat d’aparcament de camions i oficines a C. Barcelona, 3-7, nau 2C.

4.3 Expedient núm.: E052/2007/73
Comunicació  de  transmissió  d’activitat  de  magatzem  de  material  d'automoció  al  carrer  del 
Progrés, 3.

4.4 Expedient núm.: E052/2017/03
Comunicació d’activitat  de fabricació de cambres de vidre per a finestres a l’avinguda de Ca 
n’Amat, 10, nau 24.

4.5 Expedient núm.: E053/2017/07
Declaració responsable d’activitat de perruqueria al carrer de Casamada, 12, local 1.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedients:  G168/2017/02 (E013/2016/035 i E013/2016/040)

Atorgament de subvencions i ajuts econòmics a Comunitats de Propietaris per a la instal·lació 
d’ascensors, corresponents a l'exercici 2017. 

5.2 Expedient núm.: G404/2017/01
Acceptació de recurs material de tallers i activitats formatives d’àmbit cultural del Catàleg 2017 de 
la Diputació de Barcelona

5.3 Expedient núm.: G404/2017/01
Donar  compte  del  Decret  de  Regidoria  Delegada  núm.  2017-0941  de  data  11/07/2017, 
d’acceptació de fons de prestació d’activitats culturals de les festes majors del Catàleg 2017 de la 
Diputació de Barcelona.

5.4 Expedient núm.: G404/2017/50
Donar compte del decret núm. 2017-1064 d’acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona 
per l’actuació anomenada Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

5.5 Expedient núm.: G168/2017/60 – 1229/2017
Donar  compte  dels  decrets  de  concessió  de  subvencions  relatius  al  període comprés  entre  el 
01/06/17 i el 15/08/17.

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E236/2017/02

Donar  compte  del  Decret  d’alcaldia  núm.  2017-1015  de  data  26/07/2017,  de  Convocatòria 
Concurs fotogràfic Festa Major 2017 “FES CLIC! A LA FESTA MAJOR.

8.2 Expedient núm.: E236/2017/01
Assumpte: Convocatòria del 40è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2017

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcaldessa acctal, El secretari, 

                                                                   Oscar Buxeres Soler
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