
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 3 de maig 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 ORDINÀRIA de la 
Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 3 de maig 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 núm.: G013/2016/07
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 19.04.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient: G337/2013/22
Adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català 
pel Desenvolupament Local a Endesa Energia SAU.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/50
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Obra  de 
connexions de clavegueram per a la nova escola d’Abrera”

2.3 Expedient núm.: G333/2015/51
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  “Reforma  i 
ampliació dels vestidors de la brigada municipal”

2.4 Expedient núm.: G328/2013/10-11-13
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de reparació de les 
vies públiques del municipi  

2.5 Expedient núm.: G333/2016/02
Adjudicació del contracte menor de serveis de millora de les instal•lacions 
d’alarma dels edificis municipals

2.6 Expedient núm.: E007/2016/001
Deixar sense efecte l’acord d’aprovació de la memòria valorada per a les 
obres de “Reforma de la sala de filtració i tractament a les piscines municipals 
d’estiu”.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E017/2015/312
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/  
Sant Joaquim, 63 (CV1.208), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

3.2 Expedient núm.:  E014/2016/017
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas 
a l'immoble ubicat al C/ Sant Joaquim, 63 (CV1.208), a instància de I.L., amb 
NIE Y0085721Z. 

3.3 Expedient núm.: E017/2016/004
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ 
Miraflors,  10, a instància de Gas Natural  Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890

3.4 Expedient núm.:   E014/2016/020 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior 
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de gas  a  l'immoble ubicat  al C/  Miraflors,  10,  a  instància  de J.G.S.,  amb 
DNI 35027596E

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/010
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  executar  la  substitució  del 
paviment de les escales exteriors d’accés a l’edifici ubicat al C/ Rosers, 36, a 
instància de la Comunitat de Propietaris "Rosers, 36", amb CIF H59431486

3.6 Expedient núm.: E017/2016/007
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat al C/ Sant Joaquim, 14 (CV1.219 - 
referència  cadastral  0473745),  a  instància  d'Endesa  Distribució  Elèctrica 
SLU. 

3.7 Expedient núm.: E017/2016/008
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al 
C/ Bosc, entre el 25-27 i entre el 29-31, a instància de Telefónica de España,  
S.A., amb CIF núm.  A82018474. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/013
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reforma interior 
de  la  nau  industrial  ubicada  al C/  Progrés,  18-20  (PISE  -  ref.  cadastral 
7673702),  a  instància  de Faurecia  Interior  Systems  España,  SA,  amb 
CIF A36028637

3.9 Expedient núm.:  E013/2015/042 
Llicència d'obres i instal·lacions per a l’execució de reforçament de coberts 
ubicats a la parcel·la del carrer Metall, 4, a instància de la raó social Grupo 
General Cable Sistemas, SLU, amb NIF B08102790. 

3.10 Expedient núm.:  E013/2015/134 
Llicència d'obres i instal·lacions per executar el desmuntatge d’una coberta i 
substitució per  panells,  a  la  parcel·la  ubicada al  carrer  Metall,  núm.  4,  a 
instància de la raó social  Grupo General  Cable Sistemas, SLU, amb CIF 
B08102790. 

3.11 Expedient núm.:  E013/2016/009
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina i cobert-terrassa a 
la  parcel·la  ubicada  al  C/  Pi,  54  (LC.602  -  ref.  Cadastral  0856303),  a 
instància de LM. V. N., amb DNI 46615897A

3.12 Expedients núms.:  E013/2016/010 i E013/2004/183
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un mur d'escullera, adequació 
de terres i enjardinament del terreny a l’immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi,  
88 (CA.124  -  ref.  cadastral  6465405),  a  instància  de D.  S.  S.,  amb DNI 
46778479K. 

3.13 Expedient núm.: E017/2016/009
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. 
Virrei Amat, 111 (CV1.294), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, 
amb NIF A63485890.

3.14 Expedient núm.:   E014/2016/023
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar instal·lació interior de 
gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 111 (CV1.294), a instància 
de FJ.A.A, amb NIF 38084724J. 

3.15 Expedient núm.:  E013/2016/012
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat 
al C/ Igualada, 18, a instància de MJ.T.C., amb NIF 44178403A. 

3.16 Expedients núms.: E013/2016/015 i E380/2014/032
Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  la  raó  social  Roig 
Construcciones y Servicios, SL, amb CIF B58117086, per legalitzar les obres 
d’enderroc d’un nau industrial,  i  per retirar la runa resultant,  i  executar la 
neteja i el tancament de la parcel·la ubicada al camí Can Sucarrats, núm. 4  
d’Abrera.

3.17 Expedient núm.:  E013/2016/016
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar una  piscina  a  la  parcel·la 
ubicada  al   C/  Sant  Lluís,  7  (CV1.109),  a  instància  de S.M.C.,  amb NIF 
39171782E.
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3.18 Expedient núm.: E014/2013/142
Legalització d’obres d’adequació del local comercial 2 ubicat al C/ Antonio 
Machado,  68,  per  a  escola  d’idiomes  promogudes  per  R.M.M.  amb  NIF 
39373445K.

3.19 Expedient núm.:   E014/2016/004
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a la finalització de les obres de 
reforma  i  ampliació  a  l'immoble  ubicat  a l’Av.  Abrera,  20  (CA.338bis),  a 
instància de JR.L.V., amb NIF 38063382S. 

3.20 Expedient núm.:   E014/2016/009
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una rampa al vestíbul 
d’accés  als  habitatges  per  eliminació  de  barreres  arquitectòniques  a 
l'immoble ubicat al C/ Rebato, 3, a instància de la Comunitat de Propietaris, 
"Rebato, 3", amb CIF H59442384. 

3.21 Expedient núm.:   E014/2016/018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar una reparació puntual 
per humitats a l'immoble ubicat al Pg. Lliri, 10 (LC.303), a instància de J.L.G., 
amb NIF 38046232T. 

3.22 Expedient núm.: E014/2016/011
Llicència urbanística per treure una morera  i llicència d'obres menors per 
posteriorment arranjar la vorera, a l'immoble ubicat al C/ Salvador Espriu, 6 i  
8 (Referència cadastral 8368502), a instància de la Comunitat de Propietaris 
“Salvador Espriu, 6 i 8, i Martorell, 31”, amb CIF H65943987. 

3.23 Expedient núm.:   E014/2016/022
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar un envà divisori  a 
l'immoble  ubicat  a la  Pl.  Rafael  Casanova,  9,  a  instància  d’ A.B.,  amb 
NIE X9701589M. 

3.24 Expedient núm.: E017/2016/011
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat  elèctric  a  l'immoble  ubicat  al  C/  Indústria,  15,  a  instància 
d'Endesa Distribució Elèctrica SLU, CIF B82846817. 

3.25 Expedient núm.: E017/2016/013
Llicència  d'obres  per  a  la  millora  de  la  xarxa  de  subministrament 
d'enllumenat elèctric a l'immoble ubicat al Cm. Sagraments, 26, a instància 
d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/1994/33
Comunicació de transmissió d’activitat de carnisseria a la Pl. Doctor Trueta, 
4, local.

4.2
Expedient núm.: E043/2016/04/081LM
Tramitació  d'autorització  de  venda  de  productes  pirotècnics  al  carrer  de 
Manresa, 21.

4.3

Expedient núm.: E052/2010/41
Comunicació de transmissió d’activitat de bar i venda de pa i pastisseria a 
l’avinguda de la Generalitat, 26-28, local.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/15
Assumpte:  Acceptació  de la  subvenció  de la  Diputació  de Barcelona,  en 
concepte de “Finançament de l’àmbit de benestar social” , en el  marc del 
Catàleg  de  serveis  de  l’any  2016  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals 
2016-2019”.

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2016/03/081LM
Aprovació d’un nou Conveni amb el Consorci del Bages per al tractament de 
residus de les fraccions orgànica i vegetal.
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7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E236/2016/03
Assumpte: Convocatòria Concurs fotogràfic Festa Major 2016 “FES CLIC! A 
LA FESTA MAJOR”

8.2 Expedient núm.: E236/2016/04
Assumpte:  Convocatòria  del  XXXIX  Concurs  de  Pintura  Ràpida  d’Abrera 
2016

8.3 Expedient:G388/2016/09  
Assumpte: Donar compte de resolució judicial  

9 SOBREVINGUTS

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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