
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 16 de maig 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 16 de maig 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.: G013/2017/09

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 02.05.17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28
Pròrroga del contracte administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal

2.2 Expedient núm.: G333/2016/39
Pròrroga  del  contracte  administratiu  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a  la  realització  del 
projecte executiu de reforma de la Sala Municipal i el projecte d’activitat

2.3 Expedients  núm.:  G337/2016/37, G333/2016/51, G333/2015/25, G333/2016/53, G333/2017/12, 
G333/2015/19,  G333/2017/15,  G328/2017/02,  G329/2017/09,  G333/2015/12,  G330/2016/15, 
G333/2017/19, G328/2016/29 i G330/2016/22.
Donar compte de decrets en matèria de contractació.

2.4 Expedient núm.: G367/2015/01
Pròrroga de la concessió demanial Bar-restaurant de les Piscines municipals descobertes.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E017/2017/009
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Puigmal, 4b (CA.233), 
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.2 Expedient núm.:   E014/2017/027
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Antonio Machado, 
62, a instància d’IB, amb NIF XXXXX815Q. 

3.3 Expedients núms.: E015/2017/04/Abril 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 d’abril de  2017.

3.4 Expedient núm.:  E013/2016/039
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al 
c/ Ullastrell, 34 (CV2.400), a instància de CGG, amb NIF XXXXX943H.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2015/29
Comunicació d’activitat de fusteria metàl·lica a l’avinguda de Ca n’Amat, 10, nau 5.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/58
Petició a la Diputació de Barcelona perquè s’elabori un pla de protecció per a béns del patrimoni 
d’Abrera
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5.2 Expedient núm.: G168/2017/34 
Assumpte: Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés 
entre el  01/01/17 i el 30/04/17.

6 CONVENIS 

6.1 Expedient: G401/2017/09
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Diputació de Barcelona per 
a la posada a disposició i utilització de la Plataforma telemàtica XALOC en el marc de la Xarxa de 
Serveis Locals d’Ocupació (SLO)

6.2 Expedient: G401/2017/10
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en el marc del programa Promoure l’Ocupació a la indústria local del Baix Llobregat 
segona fase subvencionat per la Diputació de Barcelona

7 PERSONAL

7.1 Expedient: G196/2017/04.
Recurs potestatiu de reposició contra les bases de la convocatòria G196/2017/04.

8 ALTRES ASSUMPTES

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler
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