
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 21 de Juliol de 2015

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 21 de juliol de 2015 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 ACTAS 

2 CONTRACTES

2.1 Rectificació d’error aritmètic en l’acord núm. 2.5 de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 
2015. (G328/2013/12)

2.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0602 de data 08/07/2015.

2.3 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0601 de data 08/07/2015.

2.4 Pròrroga i revisió de preus del contracte de gestió del servei públic Escola Bressol municipal Món 
Petit.

3 OBRES 

3.1 Llicència d’obres i instal·lacions a la raó social Gas Natural Distribución SDG, SA,  per a l’ampliació de la 
xarxa al c/ Mataró, núm. 11. Expedient núm.: 8.1.7 -2015/010 (1982/112)

3.2 Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l’immoble ubicat al C/ Joan Miró, 9 (referència 
cadastral  8777302)  a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF  A/63485890 
Expedient núm.: E017/2015/047

3.3 Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l’immoble ubicat al C/ Jaume I, 20 (referència 
cadastral  8777302)  a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF  A/63485890 
Expedient núm.: E017/2015/075

3.4 Llicència  d'obres  per  a  la  instal·lació  de  gas  natural  a  la  parcel·la  ubicada  a  C/  Joan  Miró,  7 
(referència  cadastral  8777302)a  instància  de  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  amb  NIF 
A/63485890 Expedient núm.: E017/2015/077

3.5 Llicència d’obres i instal·lacions a la raó social Gas Natural Distribución SDG, SA,  per a l’ampliació de la 
xarxa al c/ Núria, núm. 23-25. Expedient núm.: 8.1.7 -2015/096 (1989/292)

3.6 Llicència d’obres i instal·lacions a la raó social Gas Natural Distribución SDG, SA,  per a la reparació 
d’una  fuita  en  l’escomesa  ubicada  al  c/  Sant  Esteve  Sesrovires,  núm.  5. Expedient  núm.:  8.1.7 
-2015/124

3.7 Llicència d’obres per a la instal·lació de gas en un habitatge del c/ Núria, núm. 23-25 Expedient núm.: 
8.1.7 -2015/125 (1989/292)

3.8 Llicència d’obres per a la instal·lació de gas en un habitatge del c/ Mataró, núm. 11 Expedient núm.: 
8.1.7 -2015/126 (1982/112)

3.9 Llicència d’obres i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas en un habitatge del c/ Jaume I, núm. 
20, a instància del la Sra. Y.M.D, amb NIF 47657116N Expedient núm.: E014/2015/179 

3.10 Llicència d'obres i instal·lacions per a executar obres menors a la parcel·la ubicada a C/ Joan Miró, 9 
a instància de J.M.P. amb NIF 47796515P Expedient núm.: E014/2015/180

3.11 Llicència d'obres i instal·lacions per a executar obres menors (instal·lació de gas natural) a la parcel·la 
ubicada a C/ Joan Miró, 7 a instància de Daniel Pérez Prieto, amb NIF 77631723F Expedient núm.: 
E014/2015/181

3.12 Adjudicació  d’autoritzacions  temporals  de  parcel·les  destinades  a  conreu  hortícola,  en  els  terrenys 
municipals de la Masia de Can Morral del Riu (13a convocatòria). Expedient núm.: C:4.1 N:2015/02 
T:10 V:01 S:08 (E048/2015/0025)

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
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4.1 Comunicació de transmissió d’activitat de clínica dental  al carrer  de Martorell,  4, local.  Expedient 
núm.: E052/1989/023

4.2 Comunicació de transmissió d’activitat de fabricació, recuperació i transport de palets al carrer del 
Treball, 2. Expedient núm.: E053/2010/048

4.3 Comunicació d’activitat  de taller de reparació mecànica (sense pintura) al camí dels Sagraments, 
19-21. Expedient núm.: E052/2015/015

4.4 Comunicació d’activitat de venda de parament de la llar i joguines al carrer de Terrassa, 3, local.  
Expedient núm.: E053/2015/008

4.5 Comunicació  d’activitat  de  restaurant  al  carrer  de  Barcelona,  23  (interior).  Expedient  núm.: 
E053/2015/010

5 SUBVENCIONS

6 CONVENIS 

7 PERSONAL

7.1  Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

8 ESTADÍSTIQUES

--

9 ALTRES ASSUMPTES

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez              Mónica Clariana Nicolau    
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