
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 17 d’octubre de 2017

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 17 d’octubre, a les 18:00 hores, a la 
Sala de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/19 – 2554/2017

Acta de la Junta de Govern Local de data 04/10/17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-3451) 
Aprovació de la factura núm. 470 de data 29 d’agost de 2017 presentada per Nesra 
Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la 4a certificació d’obra del contracte d’obres per a 
l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.

2.2 Expedient núm.: G333/2017/02 (FACT-2017-3563) 
Aprovació de la factura núm. 17000173 de data 31.08.2017 presentada per Asfaltos 
Barcino, SL i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a la millora de la via 
pública i del mobiliari urbà a diferents punts del municipi.

2.3 Expedient núm.: 1570/2017 (G330/2017/19)
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte mixt de subministrament, en arrendament, i serveis de manteniment de 
panells de minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva.

2.4 Expedient núm.: G333/2015/19
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: 1272/2017 (E014/2017/055)  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres d’adequació de la parada 
núm. 24 del Mercat Municipal d’Abrera, ubicat a la rambla del Torrentet, núm. 16, a 
instància de BMQ, amb NIF xxxxx871W. 

3.2 Expedient núm.:  1111/2017 (E013/2017/027)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’enderroc de la construcció auxiliar 
ubicada a l'immoble del c/ Balaguer, 14, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.

3.3 Expedient núm.: E016/2017/001
Llicència de parcel·lació urbanística al c/ Solell, 5 i 7 (referència cadastral 
8668610DF0986N0001EA (Solell, 5) i 8668603DF0986N0001DA (Solell, 7),  sol·licitada 
per SRM, IBO, RDM, MMG. Expedient núm.: E016/2017/001

3.4 Expedient núm.:   1297/2017  (E014/2017/056)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 
13, a instància de RCR, amb NIF XXXXX646Z. 

3.5 Expedient núm.:   1988/2017 (E014/2017/058)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ 
Menéndez Pelayo, 32, a instància de JSE, amb NIF XXXXX955Z. 

3.6 Expedient núm.: 2050/2017 (E017/2017/018)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Menéndez 
Pelayo, 32, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890.

3.7 Expedient núm.:   765/2017  (E014/2017/048)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ 
Tarragona, 9, a instància d’ASM, amb NIF XXXXX833A. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
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4.1 Expedient núm.: E045/2017/03
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una 
terrassa a la plaça de Rafael Casanova, 14 (Cerveseria Àgora).

4.2 Expedient núm.: E052/2016/10
Comunicació d’activitat de restaurant al carrer d’Antonio Machado, 62, local 7 (Pizzeria 
Dolce Vita).

5 SUBVENCIONS

 ---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G388/2015/10     

Assumpte: Donar compte de resolució judicial 

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez                                        Oscar Buxeres Soler
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