
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 16 de febrer 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 16 de febrer 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 D’ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/02

Acta de la Junta de Govern Local de 02.02.2016

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G330/2013/23

Comunicació de no pròrroga del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals 
d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G328/2011/11
Resolució de recurs de reposició interposat contra la resolució del contracte d’obres 
“Nova Escola Bressol Municipal 2a fase”.

2.3 Expedient núm.: G330/2013/12
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de neteja del CAM.

2.4 Expedient núm.: G333/2016/03
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0124 de data 08/02/2016, d’adjudicació 
del contracte menor de serveis d’assessorament jurídic en dret administratiu públic 
general.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.: E014/2015/243

Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la connexió al clavegueram dels 
immobles ubicats al c/ Nou, 23 i c/ Mig, 12, a instància de M.R.B., amb NIF 45487411N

3.2 Expedient núm.: E014/2015/283
Llicència d'obres i instal·lacions per executar la substitució de la coberta de la vivenda 
ubicada a l’Av. Circumval·lació, 26 (CV2.129), a instancia del Sr. F.E.B., amb NIF 
46785006Q

3.3 Expedient núm.: E016/2015/082
Llicència de parcel·lació urbanística al Cm. Can Sucarrats, 2-4 (referència cadastral 
0267002), sol·licitada per Promociones Can Masachs, SL, amb CIF B60846706.  

3.4 Expedient núm.: E016/2015/198
Llicència de parcel·lació urbanística a l’Av. Energia, 2 (referència cadastral 
8363607), sol·licitada per la raó social Comas Graells Inmobiliária, SL, amb NIF 
B60815305. 

3.5 Expedient núm.:  E390/2014/215
Llicència d'obres i instal·lacions per la demolició d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
construccions auxiliars, i adequació de la parcel·la i de les tanques perimetrals, al c/ Sant 
Miquel, núm. 28. a instància de la raó social Unnibanc, SA, amb CIF: A65934101 

3.6 Expedient núm.: E014/2015/058
Legalització d'obres menors i instal•lacions consistents en la reforma interior en planta 
baixa i altells en tres naus industrial del c/ Progrés, 28, naus 18,19 i 20, a instància de la 
raó social Pinros 48, SL, amb CIF B65011975

3.7 Expedient núm.:  E014/2015/103
Llicència d'obres i instal·lacions per legalitzar les obres consistents en rehabilitació de la 
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coberta, reforma interior i paviments, d’una nau industrial ubicada a l’Av. Energia, 2-4, a 
instància de la raó social Comas Graells Inmobiliaria, SL., amb CIF B60815305. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2015/287
Llicència d'obres menors per executar la instal•lació de dues portes exteriors per tancar 
els dos vials interiors d’accés i sortida, a l'immoble ubicat al c/ Barcelona, 3-7, a instància 
de Comunitat de Propietaris Polígon Industrial Barcelonès, amb NIF H64302425.

3.9 Expedient núm.:  E017/2015/294
Llicència d'obres per a la canalització de l’alimentació elèctrica al c/ Can Noguera, núm. 
11 fins sector P-7 (Martorell), a instància de la Junta de Compensació del sector P7 – 
Martorell, amb CIF V65991358

3.10 Expedient núm.: E017/2015/304
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l'Av. Sant Hilari, 
9, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.11 Expedient núm.:  E013/2015/322
Llicència d'obres i instal·lacions per executar la renovació i impermeabilització dels 
dipòsits reguladors 3 i 4, i dels canals a l'edifici d'entrada de l'ETAP, a la Ctra. BV-1201 
km. 4,6 (Can Moragues), a instancia de la raó social ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA.

3.12 Expedient núm.:  E013/2015/326
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada a l’Av. 
Virrei Amat, 6, a instància de R.F.P., amb NIF 37385807C. 

3.13 Expedient núm.:  E013/2015/333
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada al c/ 
Tarragona, 10, a instància de J.C.F.C., amb NIF 38094181V. 

3.14 Expedient núm.: E017/2015/337
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 6, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU. 

3.15 Expedient núm.: E017/2015/342
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat a c/ Rioja, 13 (CV2.355), a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU. 

3.16 Expedient núm.: E017/2015/346
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Esparreguera, 
3, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.17 Expedient núm.:   E014/2016/001
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas natural  a 
l'immoble ubicat a l'Av. Sant Hilari, 9, a instància de J.M.V., amb NIF 77104403P. 

3.18 Expedient núm.: E017/2016/002
Llicència d'obres per al desplaçament de quadre d’enllumenat públic ubicat al c/ Florida, 
s/n, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

3.19 Expedient núm.: E017/2016/003
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Esparreguera, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

3.20 Expedient núm.: E018/2015/235
Llicència de tala d'arbres a l'immoble ubicat al c/ Sant Ermengol, 7, a instància de P.G.S., 
amb NIF 39318187D. 

3.21 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 gener 
de  2016.

3.22 Expedient núm.: E380/2015/073
Donar conformitat a la documentació presentada per E.C.A., en nom i representació de 
la raó social Ferrovial Servicios, SA, per executar treballs de neteja i adequació d’una 
promoció d’habitatges unifamiliars sense finalitzar al barri de Sant Hilari, adequació de 
les tanques de façana, retirada de material i instal·lacions provisionals d’obra, i restitució 
de vials públics (promotor de les obres: SAREB)

3.23 Expedient: E014/2015/015
Rectificació d’errada material a l’acord núm. 3.1 de la Junta de Govern Local de data 2 de 
febrer de 2016
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4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
--

5 SUBVENCIONS
5.1 Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2015-1193 de data 30/12/2015, d’acceptació de 

subvenció, concedida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concepte de Transport 
Adaptat per l’exercici 2015

5.1 Expedient: G168/2015/14
Ratificar el Decret de Regidoria delegada 2016-0083 de data 28.01.2016 d’aprovació 
d’ajuts individuals de menjador destinats a infants de 0 a 3 anys de l’Escola Bressol 
Municipal Món Petit i ordenació del pagament a Serveis educatius Cavall de Cartró S.L.

6 CONVENIS
6.1 Aprovació de CONVENI relatiu a la col·laboració entre els ajuntaments d’Abrera, 

Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant 
Esteve Sesrovires per dur a terme un projecte supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels 
centres locals de serveis a les empreses.  

7 PERSONAL
7.1 Expedient núm.: G221/2016/01

Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2016-0049 de data 26/01/2016, d’aprovació i 

acceptació de la liquidació de despeses pel Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) 
corresponent a la liquidació de l’exercici 2014 i previsió pel 2015.

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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