
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 5 d’abril 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 5 d’abril 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 1.1 Expedient núm.: G013/2016/05
Acta de la Junta de Govern Local 15.03.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/08
Adjudicació del  contracte menor  de serveis  d’assistència tècnica per  a  la 
realització de l’avantprojecte d’urbanització dels carrers Major, Nou i  Sant 
Pere.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/46
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  substitució  de 
canonada  d’aigua potable  al  carrer  Rosers  (tram  situat  entre  l’Av.  Lluís 
Companys i la Rbla. Torrentet).

2.3 Expedient núm.: G330/2016/08
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació 
del contracte de serveis de control de plagues de la vegetació dels parcs, 
jardins i zones verdes municipals.

2.4 Expedient núm.: G328/2011/11
Incautació parcial de la garantia definitiva del contracte d’obres “Nova Escola 
Bressol Municipal 2a fase”.

2.5 Expedient núm.: G330/2014/16
Pròrroga conjuntural  del contracte  de serveis d’atenció domiciliària (SAD) al 
municipi.

2.6 Expedient: G330/2014/08
Finalització del contracte de serveis de 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 d’Abrera.

2.7 Expedient núm.: G330/2016/04
Donar compte  del  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-0219 de data 18/03/2016, 
d’inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i  convocatòria  de 
licitació del contracte de serveis de Casal d’estiu municipal.

2.8 Expedient núm.: E007/2015/010
Aprovació de la memòria valorada corresponent a les obres de senyalització 
del carril bici al c/ Barcelona (tram Polígon Industrial Barcelonès 1a fase)

2.9 Expedient núm.: E007/2016/001
Aprovació memòria valorada corresponents a l’obres de reforma de la sala de 
filtració i tractament a les piscines municipals d’estiu.

2.10 Expedient núm.: E007/2015/012
Aprovació  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat  “Renovació  de  la 
pavimentació a diferents carrers”. 

2.11 Expedient núm.: G330/2014/07
Pròrroga conjuntural  del contracte  de serveis d'explotació i manteniment de 
l’Estació depuradora d’aigües residuals del barri de Ca n’Amat.

2.12 Expedient núm.: G330/2013/16
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Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0228 de data 23/03/2016, de 
Pròrroga  del contracte  de serveis de Transport adaptat adreçat als usuaris 
d’Abrera al Taller ocupacional de Can Comelles.

2.13 Expedient núm.: G333/2015/42
Aprovació  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres  anomenades  millora  de 
l’evacuació contra incendis del Pavelló Esportiu Municipal.

2.14 Expedient núm.: G330/2015/08
Adjudicació del contracte de serveis de control de la qualitat de les aigües de 
consum humà d’Abrera.

2.15 Expedient núm.: E007/2016/002
Aprovació inicial del projecte d’obres anomenat “Perllongament del col·lector 
de clavegueram del carrer Pintor Ribera i nova escomesa a l’escola Bressol”

2.16 Expedient: E007/2014/019
Aprovació de la memòria valorada-bases tècniques de les obres de reforma al 
Cementiri de Santa Maria de Vilalba (versió 22.09.2015)

2.17 Expedient: E359/058LI/2015/04 
Assumpte:  Renúncia  dels  magatzems  M17  i  M18  del  Mercat  Municipal 
d’Abrera per part de l’adjudicatària Cárnicas Masó, S.A.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2013/298 (1999/447)
Legalització d’obres majors executades sense llicència durant la construcció 
d’un habitatge unifamiliar  aïllat a la parcel·la ubicada al  c/  Galícia,  15-17 
(CV2.151-152-Ref.  cadastral  0581019),  a instància de D. M. K.,  amb NIF 
47832218S. 

3.2 Expedient núm.:  E013/2015/140
Legalització d'obres i instal·lacions consistents en la construcció d’un "hall" al 
menjador a la parcel·la ubicada al C/ Sant Esteve Sesrovires, 4, a instància 
de SEAT SA, amb NIF A28049161. 

3.3 Expedient núm.:  E013/2015/168 
Llicència d'obres i instal·lacions per a la demolició d’una edificació aïllada i la 
legalització  de  dos  mòduls  prefabricats  per  a  magatzem  i  vestuaris  amb 
connexió  a  la  xarxa  general  de  clavegueram, a  la  parcel·la  ubicada  a 
l’avinguda Ca n’Amat, núm. 14-16, a instància de la raó social Red Eléctrica 
de España, SAU, amb CIF A85309219. 

3.4 Expedient núm.:  E013/2015/350 
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar la  reparació  del  col·lector 
d’aigües  pluvials  del  carrer  Barcelona  i  del  seu  talús  al  Torrent  Gran,  a 
instància  de  la  raó  social  Fomento  Agrícola  y  Ganadero,  SL,  amb  NIF 
B08138869. 

3.5 Expedient núm.:  E013/2016/004 
Llicència d'obres i  instal·lacions per a executar  una piscina a la parcel·la 
ubicada al C/ Malgrat, 6, a instància de MA. C. F., amb NIF 40360335G. 

3.6 Expedient núm.:  E013/2016/005
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  una  piscina  a  l’immoble 
ubicat al C/ Migdia, 1 (referència cadastral 8565101), a instància de JM. R. 
D., amb NIF 45474359R. 

3.7 Expedient núm.:  E013/2016/006
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una rehabilitació d'habitatge a 
la parcel·la ubicada al C/ Sant Miquel, 22 (referència cadastral 9785422), a 
instància de J. L. R., amb NIF 45487964J.

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/006 
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat 
al C/ Candelera, 10 (LC.338A) (referència cadastral  0851218), a instància 
de S. P. F., amb NIF 46138711K. 

3.9 Expedient núm.:   E014/2016/014
Llicència d'obres menors i per a executar la instal·lació de gas a l'immoble 
ubicat  al Cm. Santa Maria de Vilalba,  19 (LC.501),  a  instància  d’ A.G.M., 
amb NIF 38428811C. 
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3.10 Expedient núm.: E017/2015/296
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Santa Maria de Vilalba, 19 (LC.501), a instància de Gas Natural Distribución 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.11 Expedient núm.:   E014/2016/015 
Llicència  d'obres  menors  per  a  executar  la  instal·lació  de  gas  natural  a 
l'immoble  ubicat  al Cm.  de  Santa  Maria  de  Vilalba,  21,  a  instància 
de JP.Q.G., amb NIF 38140161C

3.12 Expedient núm.: E017/2015/303
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Santa Maria de Vilalba, 21 (LC.516), a instància de Gas Natural Distribución 
SDG, SA, amb NIF A63485890

3.13 Expedient núm.:   E014/2016/016 
Llicència d'obres menors per a executar la instal·lació de gas a l'immoble 
ubicat al C/ Balaguer, 10A, a instància de J.S.P., amb NIF 39346207S. 

3.14 Expedient núm.: E017/2015/297
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/  
Balaguer, 10A, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890

3.15 Expedient núm.: E016/2015/034
Llicència de parcel·lació urbanística al c/ Suro, núm. 8-13 (del barri de Santa 
Maria de Vilalba) (referència cadastral 0961706-0961408), sol·licitada per la 
Sra. A.B.M., amb NIF 24018141T

3.16 Expedients núms.:  E017/2011/356 i E017/2016/006 
Declaració de caducitat de llicència d’obres, i denegació de llicència d'obres 
sol·licitada per Endesa Distribució Elèctrica, SLU per no estar d'acord amb la 
normativa vigent.

3.17 Expedient núm.: E016/2015/101
Llicència de parcel·lació urbanística al C/ Canàries, núm. 17,  a instància de 
la raó social Can Villalba, SL., amb CIF B08529323.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/2015/33
Comunicació d’activitat de venda de roba al carrer de l’Hostal del  Pi, 4-6, 
local 36B.

4.2 Expedient núm.: E053/2007/61
Comunicació  de  transmissió  d’activitat  de  magatzem  de  mercaderies  al 
carrer de Francesc Layret, 12-14, nau 8.

4.3 Expedient núm.:  E094/2016/02
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0201 de data 10.03.2016, de 
racionalització dels horaris dels Cementiris d’Abrera.

5 SUBVENCIONS

5.1 EXPEDIENT: G402/2016/01
ASSUMPTE: Adhesió al protocol general de col·laboració amb els ens locals 
de la província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions 
que regularan el servei de préstec, de material esportiu i recreatiu d’esports 
de la Diputació de Barcelona.

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm. G401/2016/04
Conveni  de  col·laboració  entre  Servei  Català  de  Trànsit  i  l’Ajuntament 
d’Abrera en matèria de seguretat viària i redacció d’un Pla local de seguretat 
viària

6.2 Expedient núm.: G401/2015/06
Conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments  d’Abrera,  Castellbisbal,  Rubí  i  Ullastrell  i  l’Associació  de 
propietaris  agroforestals  de  Castellbisbal,  Rubí,  Abrera  i  Ullastrell,  per  a 
l’execució del Projecte de restauració i millora forestal dels terrenys afectats 
per incendis.
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7 PERSONAL

7.1
Expedient núm. G221/2016/02
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel 
personal de l’Ajuntament d’Abrera

7.2
Expedient núm. G221/2016/03
Assabentat  d’hores  extraordinàries  no  compensables  realitzades  pel 
personal de l’Ajuntament d’Abrera

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E236/2016/02
Assumpte: Convocatòria Concurs de cartells de Festa Major 2016

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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