
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 1 de setembre 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 I URGENT de la Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 1 
de setembre de 2015 a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 en 
segona convocatòria,  a  la  Sala de reunions de l’Ajuntament  d’Abrera,  conforme el 
següent

ORDRE DEL DIA

1.1 Aprovació de la urgència
1.2 Expedient núm.: G013/2015/1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 21.07.2015. 
2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G330/2015/05. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0658 
de data 23/07/2015 d’inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria 
de licitació del contracte de serveis de fisioteràpia al Centre Aquàtic Municipal.

2.2 Expedient núm.: G330/2015/01. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0659 
de  data  23/07/2015  d’inici  d’expedient,  aprovació  dels  plecs  de  clàusules  i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de l’Espai Jove.

2.3 Expedient núm.: G328/2015/01 (FACT-2015-535) Aprovació de la factura i de la 1a 
certificació d’obra del contracte d’obres per a la Nova Escola Bressol Municipal 2a 
Fase. 

2.4 Expedient  núm.:  G330/2014/03.  Modificació  del  contracte  administratiu  de serveis 
Casal d’estiu municipal d’Abrera.

2.5 Expedients  núm.:  G328/2012/02,  FACT-2015-256  i  FACT-2015-681.  Pròrroga  del 
contracte i aprovació de les factures núm. 2 de 30.05.2015 i núm. 3 d’01.07.2015, i de 
les  certificacions  d’obra  corresponents  (2a  i  3a)  del  contracte  d’obres  per  a  la 
rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase).

2.6 Expedient núm.: G333/2015/22. Declarar deserta la licitació del procediment negociat 
i  adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de  fisioteràpia  al  Centre  Aquàtic 
Municipal.

2.7 Expedient núm.: G330/2015/06. Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de subministraments (arrendament sense opció 
a compra) de l’enllumenat ornamental de Nadal.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2015/080. Denegació de llicència sol·licitada per M.J.G.G per a 
la instal·lació d’un rètol  a l’Av. Generalitat, núm. 1, local 10 (amb façana a la Pl. Pau 
Casals) per no estar d'acord amb la normativa vigent. 

3.2 Expedient núm.: E013/2014/041. Llicència–legalització d’obres i instal·lacions per a la 
instal·lació  d’un  dipòsit  d’abastament  d’aigua  dels  sistemes  contra  incendis  del  c/ 
Progrés, núm. 18-20 A Faurecia Interior Systems España, SA. 

3.3 Expedient núm.: E014/2015/037.Llicència d’obres i instal·lacions per a la restitució de 
l’àmbit de gual al c/ Progrés, núm. 5, a instància de la raó social Somarnitneva, SL, amb 
CIF B66487851  

3.4 Expedient  núm.:  E014/2015/105  (1986/183).  Llicència  -  legalització  d’obres  i 
instal·lacions per  al  desplaçament  d’una caseta auxiliar  a la parcel·la ubicada al c/ 
Castell de Voltrera, núm. 7, a instància de M.S.F, amb NIF 43548393D 

3.5 Expedient núm.: E014/2015/112. Llicència d’obres i instal·lacions a  J.A.M.A per a la 
reconstrucció d’un tram de mur llindar al c/ Sant Miquel, núm. 21. 

3.6 Expedient núm.: E013/2015/113 (2002/180). Llicència d’obres i instal·lacions per a la 
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construcció de murs de contenció i adequació del terreny,  a la parcel·la ubicada al c/ 
Bosc, núm. 31-33, a instància de F.J.S.H. amb NIF 43543609P. 

3.7 Expedient:  E013/2011/342. Pròrroga de llicència/legalització d'obres per a executar un 
habitatge al c/ Ter, 4, sol·licitada per Ortisor, SA. 

3.8 Expedient  núm.:  E013/2012/086.  Pròrroga  de llicència  d’obres  a  P.P.C per  a  la 
conversió d’un habitatge en dos al c/ La Font, núm. 40 I C/ Mig, 29 

3.9 Expedient: E013/2011/201 (8.1.7 -2011/201). Pròrroga (ordinària reglada art. 36.3 del 
PGM) de llicència d'obres executades a l’Av. Circumval·lació, 86 a C.H.G. 

3.10 Expedient: E013/2011/174 (8.1.7 -2011/174 -1991/306). Pròrroga (ordinària reglada art. 
36.3 del PGM) de llicència d'obres executades al Cm. Castell de Voltrera, 45 a M.V.O.J. 

3.11 Expedient: E013/2006/437 (1977/006). Pròrroga de llicència d’obres per a l’ampliació i 
reforma d’habitatge unifamiliar ubicat a l’Av. Abrera, núm. 20 sol·licitada per J.R.L.V.  

3.12 Expedient núm.: E013/2015/106. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  la 
rehabilitació de façanes a l’immoble ubicat al C/ Nou, 9-11, a instància de Comunitat 
de Propietaris del c/ Nou, 9-11, amb NIF H61114187. 

3.13 Expedient núm.: E014/2015/064. Llicència d’obres i instal·lacions a la raó social Seat, 
SA, per a la reparació de vials al c/ Sant Esteve Sesrovires, núm. 4. 

3.14 Expedient: E013/2015/147. Llicència d’obres i instal·lacions per a la construcció d’una 
piscina al c/ Sant Lluis, núm. 63 sol·licitada per M.C.R.M. 

3.15 Expedient  núm.:  E014/2015/162.  Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  executar  la 
reparació d’una fuita en l’escomesa d’aigua potable al c/ Pompeu Fabra, núm. 4, a 
instància de la Comunitat de Propietaris Pompeu Fabra, 4 amb CIF H59941575. 

3.16 Expedient  núm.:  E013/2012/133.  Pròrroga  de  llicència  d'obres  atorgada  a 
Construccions  Abrera  Martorell,  S.L.  per  executar  un  habitatge  unifamiliar  al  c/ 
Igualada, 19 (referència cadastral 9074507). 

3.17 Expedient:  E013/2012/200.Pròrroga  de llicència  d’obres  per  a  la  instal·lació  d’una 
grua  a  l’immoble  ubicat  al  c/  Igualada,  núm.  19  (referència  cadastral  9074507), 
sol·licitada per la raó social Construccions Abrera Martorell, SL.  

3.18 Expedient  núm.:  E015/2015/maig-juny-juliol.  Assabentat  de  comunicacions  prèvies 
dels mesos de maig, juny i juliol 2015

3.19 Expedient  núm.:  E017/2014/112.  Llicència  d’obres i  instal·lacions  a  la  raó  social 
Telefónica de España, SA,  per a l’estesa de la línia de fibra òptica al terme municipal 
d’Abrera  

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient  núm.:  E052/2014/037.  Comunicació  d’activitat  de  muntatge  de  quadres 
elèctrics al carrer de Barcelona, 3-7, nau 2B. 

4.2 Expedient núm.: E053/2015/013. Comunicació d’activitat de venda de roba, calçat i 
complements al C. Hostal del Pi, 4-6, local 17 (Montserrat Centre). 

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.:G221/2015/02. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera juny.

8 ALTRES ASSUMPTES

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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