
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 28 de desembre de 2015

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  de  la  Junta  de  Govern,  que  tindrà  lloc  dilluns  dia  28  de 
desembre de 2015  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 DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA  
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G333/2015/45
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1099 de data 10.12.2015, d’adjudicació 
del  contracte  menor  de  serveis  de  manteniment  d’extintors  de  les  instal·lacions 
municipals.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/46 (E007/2015/005).
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1103 de data 11.12.2015, d’adjudicació del 
contracte menor contracte menor d’obres de substitució de canonada d’aigua potable 
al carrer Rosers, tram situat entre l’avinguda Lluís Companys i el carrer Rosers.

2.3 Expedient núm.: G333/2014/38.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1082 de data 07.12.2015, de modificació del 
contracte menor de  subministrament  de mobiliari  a  les dependències municipals de la 
Casa Consistorial.

2.4 Expedient núm.: G333/2015/47
Assumpte:  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2015-1128  de  data  17.12.2015, 
d’adjudicació del contracte menor de subministrament d’ordinadors, discs durs, servidors i 
switch per a les dependències de l’Ajuntament d’Abrera.

2.5 Expedient núm.:  G333/2015/19
Modificació del contracte menor de serveis de consergeria i vigilància a les instal·lacions 
esportives municipals.

2.6 Expedient núm.: G330/2013/13
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a 
la Piscina Municipal d’Estiu.

2.7 Expedient núm.: G333/2014/10
Convalidació de factures del contracte menor de subministrament d'aigua de consum als 
edificis de l'Ajuntament d'Abrera.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/05
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1129 de data 17.12.2015, de pròrroga del 
contracte  administratiu  de  serveis  de  recollida  d’animals  de companyia  abandonats  al 
municipi

2.9 Expedient núm.: G328/2015/01
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1046 de data 27/11/2015,  d’aprovació 
de la  factura  corresponent  a  la  5a  certificació  d’obres  del  contracte  d’obres  per  a  la 
construcció de la Nova Escola Bressol Municipal 2a fase.

2.10 Expedient núm.: E007/2015/009
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015-1127 de data 17/12/2015,  d’aprovació 
de la memòria valorada-bases tècniques anomenada “Treballs de manteniment dels parcs 
urbans d’Abrera”.

2.11 Expedient núm.: G330/2013/10
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1130 de data 17/12/2015, de pròrroga del 
contracte administratiu de serveis d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

2.12 Expedient núm.: G330/2011/14
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Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia núm. 2015-1147 de data 22/12/2015,  de  pròrroga 
conjuntural del contracte de serveis de control de la qualitat de les aigües de consum del 
municipi d’Abrera.

2.13 Expedient núm.: G330/2011/07
Pròrroga del contracte de serveis de control d’abocaments de les aigües residuals a la xarxa 
de clavegueram.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.: E013/2015/121

Llicència d'obres majors i instal·lacions per executar l’ampliació d’un edifici industrial amb 
la  construcció  d’un  altell  i  l’enderroc  de  coberts  adossats  a  l’Av.  Generalitat,  36,  a 
instància d’Estilayter, SA , amb CIF A58574419. 

3.2 Expedient núm.:   E014/2015/200
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres menors (distribució interior en 
nau industrial existent per a ús d'oficines en planta baixa i altell) a l'immoble ubicat al c/ 
Progrés, 28 nau 3, a instància de la raó social Tecnologia del Cable y Aluminio, SL. amb 
NIF B65986374. 

3.3 Expedient núm.:   E014/2015/223
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la substitució de vorada a l'immoble 
ubicat al c/ Baix Llobregat, 38 (CV1.099), a instància del Sr. J.L.B., amb NIF 37621747A. 

3.4 Expedient núm.:   E014/2015/225
Legalització d'obres menors (retirada de la instal·lació del túnel de rentat, enderroc de la 
solera  i  reposició del  paviment  asfàltic)  a l'immoble ubicat  al   c/  Hostal  del  Pi,  4-6,  a 
instància de la Comunitat de Propietaris Montserrat Centre Abrera, amb NIF H61459012. 

3.5 Expedient núm.:  E014/2015/231
Llicencia d’obres i instal·lacions per executar la rehabilitació de les façanes (balcons) de 
l’edifici  plurifamiliar  entre  mitgeres  ubicat  al  Ps.  Estació,  núm.  2,  a  instància  de  la 
Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, núm. 2,  amb NIF H59471573 

3.6 Expedient núm.:   E014/2015/251
Llicència  d'obres  menors  i  instal·lacions  per  a  executar  la  modificació  del  mur  de 
tancament  de la parcel·la  a l'immoble ubicat  al c/  Aneto,  26 (CA.223),  a  instància  de 
C.A.B3.9., amb NIF 72091765J. 

3.7 Expedient núm.:  E017/2015/266
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 
57 (CA.085 - referència cadastral 6766406), a instància de Gas Natural Distribución SDG, 
SA, amb NIF A63485890

3.8 Expedient núm.:   E014/2015/282
Llicència d'obres menors  i  instal·lacions  per  executar  una reforma interior  a l'immoble 
ubicat  a l’Av.  Circumval·lació,  82  (CV2.208),  a  instància  del  Sr.  D.T.C.,  amb 
NIF 46455816W. 

3.9 Expedient núm.:  E017/2015/285
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat aL c/ Xarel·lo, núm. 
34 (referència cadastral 8868105), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

3.10 Expedient núm.:  E017/2015/291
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural  a l'immoble ubicat al c/ Núria, 10 
(referència cadastral 6867106), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb 
NIF A63485890.

3.11 Expedient núm.: E014/2015/306
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas en un 
habitatge  de  la  Rd.  Sant  Jordi,  57  (CA.085),  a  instància  de la  Sra.  M.  C.R.R.,  amb 
NIF 38374335P. 

3.12 Expedient núm.:  E017/2015/307
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al C/ Sant Lluís, 28, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU, SA, 
amb NIF B82846817 

3.13 Expedient núm.: E017/2015/308
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d’enllumenat elèctric al 
dipòsit  de  Sant  Ermengol,  a  instància  d’Endesa  Distribució  Elèctrica,  SLU,  amb  CIF 
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B82846817.
3.14 Expedients núms.: 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 novembre de 
 2015. 

3.15 Expedient núm.: E013/2014/366
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un edifici  de nova planta a la parcel·la 
ubicada a Av. Ca n'Amat, 6, a instància de Quick Meals Ibérica SL, amb NIF B03093093. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 ---

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm: G404/2015/08

Sol·licitud de la subvenció Coneguem els nostres parcs 2016 a la Diputació de Barcelona. 
6 CONVENIS

---
7

    7.1
PERSONAL
Expedient núm.: G221/2015/6
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: G205/009RM/2015/1

Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2016.
8.2 Expedient núm.: G205/009RM/2015/2

Calendari tancament de la Deixalleria municipal de febrer de  2016 a gener de 2017
    8.3 Expedient núm.: E235/2015/01

Ratificació del Decret de regidoria núm. 2015-1119 de 16/12/2015 de rectificació d'error 
en la partida pressupostària de l'acord 6.3  de JGL de 01.12.2015 en què s'aprovava 
l'aportació econòmica de l'exercici 2015 al Consorci de Normalització Lingüística. 

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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