
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 7 de juny de 2016

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 7 
de juny de 2016 a les 15:30 hores en primera convocatòria, i a les 16:00 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: G011/2016/10

Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent
1.2 Expedient núm.: G013/2016/09

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 17.05.16
2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/13
Adjudicació del contracte menor de subministrament de contenidors aeris per 
a la recollida selectiva d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G337/2013/07
Donar compte  del Decret d’Alcaldia de  pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc 
del contracte de subministrament de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).

2.3 Expedient núm.: G333/2015/48
Aprovació  de l’acta  de recepció  de les  obres  anomenades  “Substitució  de 
fusteria d’alumini de l’escola bressol Món Petit”.

2.4 Expedient núm.: G330/2016/07
Donar  compte  del  Decret  d'Alcaldia  núm.  2016-0510  d'1/06/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  control  de  plagues  al  municipi 
d’Abrera i als equipaments municipals.

2.5 Expedient núm.: G330/2016/12
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-0521 de data 03/06/2016, 
d’adjudicació del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

2.6 Expedient núm.: G330/2016/16
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació 
del contracte de serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del  
sotabosc de franges les perimetrals de baixa combustibilitat, en les parcel·les 
no edificades, zones verdes, passeres i al Torrent Gran.

2.7 Expedient núm.:  G330/2014/10
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment de 
franges de seguretat contra incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat amb la trama urbana, zones verdes i passeres d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G330/2016/08
Adjudicació del contracte de serveis de control de plagues de l'arbrat viari 
dels parcs, jardins i zones verdes municipals.

2.9 Expedient núm.: G330/2016/04
Adjudicació del contracte de serveis de Casal d’Estiu Municipal.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2016/025 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la rehabilitació de la 
cubeta  de  la  piscina  a  l'immoble  ubicat  al C/  Menéndez  Pelayo,  18 
(LC.043+044), a instància de M.C.R., amb NIF 33188382A. 
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3.2 Expedient núm.: E017/2015/313 
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d’enllumenat elèctric a l’immoble ubicat al c/ Can Noguera, 11 i a l’Av. Ca 
n’Amat  s/n,  a  instància  d’Endesa  Distribució  Elèctrica,  SLU.  amb  CIF 
B82846817

3.3 Expedient núm.: E017/2016/015
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat  elèctric  a  l'immoble ubicat  al  C/  Múrcia,  1  (CV2.416-7-8),  a 
instància d'Endesa Distribución Eléctrica SLU. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E048/2016/07
14a convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les 
destinades a conreu hortícola, en terrenys municipals de Can Morral del Riu.

4.2 Expedient núm.: E052/2003/64
Comunicació  de  transmissió  d’activitat  de  fabricació  de  seients  per  a 
automòbils al carrer de l’Hostal del Pi, 8-10.

4.3 Expedient núm.: E052/1978/07
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al  carrer de Casamada, 10, 
local.

4.4 Expedient núm.: E054/2015/36
Comunicació de transmissió d’activitat d’ensenyament  d'idiomes i repàs al 
passeig de l’Estació, 7-9, local 1.

4.5 Expedient núm.: E043/2016/01/081LM
Tramitació  d'autorització  de  venda  de  productes  pirotècnics  a  l’Av.  Lluís 
Companys, 12.

4.6 Expedient núm.: E045/2016/03
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament 
d’una terrassa, annexa a una activitat d’hostaleria, a la plaça del Rebato, 3.

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de les subvencions de la Diputació de Barcelona, en concepte de 
“Sanitat, Consum i Medi Ambient”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de subvenció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona, per a l’actuació corresponent a l’actualització de la cartografia 
topogràfica urbana digital.

5.3 Expedient núm.: G404/2016/03
Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, en concepte de 
“Gestor d’Informació d’Activitats - GIA”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.4 EXPEDIENT: G404/2016/114TL/10
ASSUMPTE:  Acceptació  subvenció  Diputació  Actuació:  Emprenedors  +40 
anys: perquè és un bon moment?

6 CONVENIS

6.1 Expedient núm.: G198/2016/01
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Cicle 
Formatiu  de  Grau  Mitjà  de  Video,  Disjoquei  i  So  al  Centre  Villar  de 
Barcelona, la Sra. AMA.

6.2 Expedient  núm.: G401/063MO/2016/03-  Aprovació  del  conveni  de 
col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Abrera  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat   en  el  marc  del  programa  d’experiència  professional  per  a 
l’ocupació juvenil a Catalunya – joves per l’ocupació 2015

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G221/2016/05
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel 
personal de l’Ajuntament d’Abrera
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7.2 EXPEDIENT:  G206/2016/04 
Pla de vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2016

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G014/2015/5
Donar compte de la relació de Decrets de desembre de 2015 a abril 2016. 

8.2 Expedient: G306/2016/02
Aprovació Compte de Gestió 2015

8.3 Expedient: E288/2015/01
Assumpte: Nom definitiu de l’Escola Abrera

8.4 Expedient: E290/2016/02
Assumpte: Calendari Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 2016-17

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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