
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 6 de setembre 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 6 
de juny de 2016 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: G011/2016/15

Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent
1.2 Expedient núm.: G013/2016/13

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 19.07.16.

2 CONTRACTES 19/07/2016

2.1 Expedient núm.: G367/2012/05
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  núm.  2016-0638  de  data 
04/07/2016, de resolució del contracte administratiu especial d’explotació del 
Bar de la Casa de Cultura.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/10
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0710 de data 25/07/2016, 
d’adjudicació del contracte menor de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic 
Municipal

2.3 Expedient núm.: G333/2015/56 (E007/2015/13)
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0722 de data 26/07/2016, 
d’adjudicació  del  contracte  menor  de  subministrament  de mobiliari  urbà  i 
retenidors de velocitat

2.4 Expedient núm.: G330/2014/08
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0729 de data 27/07/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Taller de Llengua 
catalana i Espai Vine a Jugar, per a persones immigrades i els seus fills i  
filles menors de 3 anys, i Cafè de Famílies al Centre Obert.

2.5 Expedient núm.: G330/2005/01
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0731 de data 27/07/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis “Segona fase dels 
treballs tècnics de revisió del POUMA”.

2.6 Expedient núm.: G330/2016/20
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0756 de data 01/08/2016, de 
designació de la segona suplent de la secretària de la Mesa de contractació 
del contracte administratiu de serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d’estiu

2.7 Expedient núm.: G328/2016/21
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0759 de data 01/08/2016, 
d’inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de 
licitació del  contracte d’obres de renovació de la pavimentació a diferents 
carrers del municipi.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/02 
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0766 de data 03/08/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment 

1 de 4



preventiu de les  instal·lacions  municipals  de calefacció,  aire condicionat  i 
aigua sanitària.

2.9 Expedient núm.: G330/2016/20
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0769 de data 04/08/2016, 
d’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d'estiu.

2.10 Expedient núm.: G330/2014/04
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0773 de data 05/08/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Tallers Joves.

2.11 Expedient núm.: G333/2016/14
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de senyalització del carril bici al 
carrer Barcelona (tram polígon industrial Barcelonès 1a fase).

2.12 Expedient núm.: G329/2016/10
Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  núm. 2016-0793 de data 11/08/2016, 
d’adjudicació del contracte de subministrament del vestuari del personal de 
l'Ajuntament d'Abrera.

2.13 Expedient núm.: G333/2016/28
Donar compte del Decret d’Alcaldia  núm. 2016-0792 de data 10 d’agost de 
2016,  d’adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  de  seguretat  a  la 
urbanització del polígon industrial Can Sucarrats

2.14 Expedient núm.: G333/2016/27
Adjudicació  del  contracte  menor  de serveis  per  a  la neteja  d'embornals  i 
reixes del clavegueram del municipi.

2.15 Expedient núm.:  G333/2014/17
Devolució  de  la  garantia  definitiva  del  contracte  menors  per  a   obres  de 
substitució d’elements de fusteria exterior a tres edificis.

2.16 Expedient núm.: G330/2016/12
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0829 de data 29/08/2016, de 
pròrroga del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic Municipal.

2.17 Expedient núm.: G331/1999/01
Convalidació  de  factures  del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  de 
transport urbà Bus Abrera.

2.18 Expedient núm.: G333/2015/12
Convalidació de factures del contracte menor de serveis de la implantació de 
la  “Plataforma  de  Gestión  Documental  y  Gestión  de  Expedientes”  per  la 
tramitació d’expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2015/255
Llicència d'obres i instal·lacions per a la construcció d’un edifici (restaurant), 
urbanització  interior  de  la  parcel·la,  nova  tanca  de  la  parcel·la  als  límits 
laterals i modificació de la tanca existent al carrer a la parcel·la ubicada a 
l’Av.  Ca  n'Amat,  6,  a  instància  d’Establiments  Viena,  S.A.,  amb  CIF 
A08874489.

3.2 Expedient núm.:  E013/2015/301
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar dos habitatges unifamiliars 
aparellats, tanques a carrer i tanques perimetrals de les parcel·les, ubicades 
al C/ Igualada, 6-8, a instància de Planeamientos Residenciales, SL, amb 
CIF B66169202. 

3.3 Expedients núms.:  E013/2016/019 (E029/2015/136) 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar actuacions  de  millora  d’un 
camp  agrícola  a  Can  Morral  del  Molí,  mitjançant  l’aportació  de  terres 
procedents d’obres de la construcció (140.309,60 m3), al polígon 12 parcel·la 
4 i polígon 5 parcel·la 11, a instància de la raó social Excavacions i Finques 
Silvestre Ginferrer, SL, amb NIF B64173677. 

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/036  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de gas natural, a l'immoble ubicat a l’Av. Circumval·lació, 64 (CV2.218), a 
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instància de JBC, amb NIF XXXXX786Y. 
3.5 Expedient núm.:   E014/2016/038

Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
de  gas  natural  a  l'immoble  ubicat  a  l’Av.  Virrei  Amat,  29  (CV1.075),  a 
instància de JACV, amb NIF XXXXX458J. 

3.6 Expedient núm.: E017/2016/018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. 
Circumval·lació, 64 (CV2.218), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

3.7 Expedient núm.: E013/2015/137
Resolució  de  recurs  de  reposició  interposat  per  Adec  Global,  SL contra 
l’acord núm. 3.5 de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016.

3.8 Expedients núms.: E015/2016/07/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  2016. 

3.9 Expedient núm.: E007/2016/001
Aprovació inicial del projecte municipal corresponent a les obres de “Reforma 
de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu”

3.10 Expedient: E007/2016/015
Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat “Adequació de local 
per a ubicar la ràdio municipal” 

3.11 Expedients núms.: E015/2016/08/agost 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’agost de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/03
Declaració  responsable  d’activitat  de  centre  d'estètica  al  carrer  d’Antonio 
Machado, 66, local 4.

4.2 Expedient núm.: E052/2006/49
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de la Purlom, 6, local 
1.

4.3 Expedient núm.: E052/2015/32
Comunicació d’activitat de magatzem al camí dels Sagraments, 29.

4.4 Expedient núm.: E054/2011/06
Comunicació  d’activitat  de  centre  d’educació  infantil  i  primària  al  carrer 
d’Esparreguera, 3.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/21
Acceptació de subvenció en el marc del Catàleg de Serveis 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de la Diputació de Barcelona, per a 
suport tècnic per a la valoració d’ofertes tècniques del concurs d’eficiència 
energètica de l’enllumenat.

5.2 Expedient núm.: G404/2016/11
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el  marc de les 
“Meses  de  Concertació  2016-2019”,  per  a  les  actuacions  anomenades 
“Reforma de la Sala Municipal” i “Remodelació del parc de Can Vilalba”

5.3 Expedient núm.:G382/114TL/2016/01
Aprovació de les bases que regiran els ajuts a la contractació laboral, línia 1 
Suport  integral  al  foment  de  l’ocupació,  a  la  modalitat  c)  Ajuts  a  la 
contractació  laboral,  dintre  dels  Ajuts  del  Programa  Complementari  de 
Diputació de Barcelona de Foment de l’Ocupació i de suport a la integració 
social.

6 CONVENIS
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6.1

Expedient núm.:E354/063MO/2016/02
Aprovació  de  conveni  relatiu  a  la  realització  de  les  pràctiques  del  curs 
Activitats  de  Gestió  Administrativa (FOAP 2015)  per  part  de  l’alumnat  a 
diferents empreses, dins el curs que organitza l’Ajuntament d’Abrera i que 
subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

6.2 Expedient núm.: G401/2016/05
Assumpte: Aprovació del Conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació 
amb  entitats  socials  de  l’Agència  Catalana  del  Consum  sobre  pobresa 
energètica.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G382/114TL/2016/02
Sisè Concurs d’Aparadors Nadalencs.

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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