
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 20 de juny 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 20 de juny 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.: G013/2017/11
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local de data 06.06.17

2 CONTRACTES 

2.1 Expedients núm.: G333/2016/03, G333/2015/12, G337/2016/37, G333/2017/02, G333/2017/09, 
G333/2017/04, G329/2016/35, G333/2015/41, G333/2015/19, G333/2017/14, G334/2017/23, 
G330/2013/16, G330/2016/34, G330/2016/39 i G330/2015/06 
Donar compte de decrets en matèria de contractació.

2.2 Expedient núm.: G330/2012/16
Devolució de les garanties definitives dels contractes de serveis de neteja de l’escola Ernest Lluch.

2.3 Expedient núm.: G328/2016/28
2a pròrroga del contracte administratiu d'obres d’adequació de local per ubicar la ràdio municipal

2.4 Expedient núm.: G330/2017/14
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte de 
serveis Espai Jove.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2016/004
Pròrroga de llicència d'obres atorgada a JRLV per executar una reforma i ampliació a l’habitatge 
ubicat a l’Av. Abrera, 20. 

3.2 Expedient núm.: E013/2017/016
Llicència d'obres i instal·lacions per executar una piscina a l'immoble ubicat al carrer Mataró, 
núm. 44, a instància de FPN, amb NIF xxxxx219P.

3.3 Expedient núm.:   E014/2017/026
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 31, 
a instància de Jiménez Lirio, SL, amb NIF B62700067. 

3.4 Expedient núm.:E014/2017/015
Pròrroga de llicència d'obres atorgada a JJRM per executar arranjament de la tanca de façana 
al c/ Sant Miquel, 13 (SM.13) (referència cadastral 9785426). 

3.5 Expedients núms.: E015/2017/05/Maig 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 maig de 2017. 

3.6 Expedient núm.: E013/2017/025
Rectificació d’errades materials en l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.4 de la Junta de 
Govern Local de data 6 de juny de 2017 

3.7 Expedient núm.: E014/2017/028
Rectificació d’errades materials en l’acord de la Junta de Govern Local núm. 3.6 de la Junta de 
Govern Local de data 6 de juny de 2017 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/2016/13
Declaració responsable de transmissió parcial d’activitat de venda d'articles d'oficina, material 
escolar, llibres i joguines al carrer de l'Hostal del Pi, 4-6, local 22 (interior).

4.2 Expedient núm.: E051/2003/41
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Canvi d’annex segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i control periòdic d’una activitat de fabricació de peces metàl·liques per a l’automòbil al 
carrer de l’Hostal del Pi, 20.

4.3
Expedient núm.: E033/2017/09
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de gimnàs de crossfit al camí dels Sagraments, 16.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G168/2017/51
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre el  01/05/17 i el 
31/05/17. 

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---

8 ESTADÍSTIQUES

---

9 ALTRES ASSUMPTES

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler
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