
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 21 de novembre 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 21 de novembre, a les 18:00 hores, a la Sala de reunions de l’Ajuntament 
d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/21 – 3511/2017

Acta de la Junta de Govern Local de data 07/11/17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 3341/2017 (G330/2017/26)
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de posada en marxa i manteniment d’una aplicació informàtica de 
gestió policial a l’Ajuntament d’Abrera. 

2.2 Expedient núm.: 648/2017
Assumpte: Donar compte de decrets en matèria de Contractació.

2.3 Expedient núm.: 2826/2017 (G367/2017/22)
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la 
concessió demanial de la gestió i explotació del servei de bar del Casal social de Les 
Carpes.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.:  139/2017 (E013/2017/020)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a 
l'immoble ubicat al c/ Lliri, 55 (LC.93), a instància de MAC, en representació d’OMRV, 
amb NIF XXXXX378C.

3.2 Expedient núm.:  942/2017 (E013/2017/026)
Modificació de llicència d'obres i instal·lacions a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 14-16, a 
instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.

3.3 Expedients núms.: E013/2017/012 i E013/2017/014
Resolució del recurs de reposició interposat per la raó social Pavasal Empresa 
Constructora, SA, contra les liquidacions provisionals de tributs dictades pels Decrets 
núms. 2017-1074 i 2017-1081 de data 8 d’agost de 2017

3.4 Expedient núm.: 2752/2017 (E017/2017/021)
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 3, a instància de JPA, amb NIF XXXXX088D, en 
nom i representació d’Endesa Distribució Elèctrica SLU, amb CIF B82846817 

3.5 Expedients núms.: 2147/2017 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de setembre de  2017. 

3.6 Expedients núms.: 3035/2017 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes d’octubre de  2017. 

3.7 Expedient núm.: E007/2016/005
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1260 de data 25 de setembre de 2017 
d’aprovació inicial del projecte ordinari d’obres municipal anomenat “Projecte executiu 
reforma Sala Municipal d’Abrera”

3.8 Expedient núm.:   3179/2017 (E014/2017/062)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Rubí, 9, 
a instància de MDJA, amb NIF XXXXX936E, en representació de RCC, amb 
NIF XXXXX726T. 

3.9 Expedient núm.: 3170/2017 (E017/2017/022)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Rubí, 9, a 
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instància JMBM, amb NIF XXXXX705J, en nom i representació de Gas Natural 
Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2009/42
Declaració responsable de transmissió d’activitat de venda de telefonia mòbil al carrer 
de l’Hostal del Pi, 4-6, local 25 (MCA).

4.2 Expedient núm.: E053/2015/37
Declaració responsable de transmissió d’activitat de gabinet de psicologia infantil al 
passeig de l’Església, 21, local 2.

4.3 Expedient núm.: E045/2017/05
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una 
terrassa a la rambla del Torrentet, 14.

4.4 Expedient núm.: E053/2016/16
Declaració responsable d’activitat de venda i reparació de telefonia mòbil a l’avinguda 
de la Generalitat, 28, local.

4.5 Expedient núm.: E022/2007/01
Aprovació de la minuta del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i diversos ajuntaments pel desenvolupament de les diverses actuacions 
conduents al desenvolupament del Parc Rural de Montserrat.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient:  G404/2016/32
Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, per finançar les despeses de 
transport escolar de la campanya Coneguem Els Nostres Parcs 2017.

5.2 Expedient:  G404/2017/61
Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a finançar el funcionament 
de l’Escola Bressol Municipal Món Petit 2016-2017

5.3 Expedient: G401/2017/11
Assumpte: Modificació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
transport escolar 2016-2017

5.4 Expedient:  G404/2017/67
Assumpte: Acceptació fase segona ajut Diputació del Programa complementari 
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017

5.5 Expedient núm: G404/2017/59
Assumpte: Donar compte del decret Alcaldia 2017-1273 d’acceptació de la subvenció de 
la Generalitat de Catalunya, per al funcionament de l’Escola Municipal de Música curs 
2015-2016

6 CONVENIS

6.1 Expedient: 150/2017
Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques  del curs 
Auxiliar de comerç per part de l’alumnat a diferents empreses, englobades dins el curs 
que organitza l’Ajuntament d’Abrera.

7 PERSONAL

7.1 Expd. G227/2017/24
Assabentat hores extraordinàries no compensables del personal de l’Ajuntament 
d’Abrera corresponents a les nòmines dels mesos de setembre i octubre de 2017. 

7.2 Expd. G198/2017/09
Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars de l’estudiant del Màster de Psicopalogia clínica infantojuvenil de la UAB de 
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, el/la Sr./Sra. MDA, que serà vigent des del 22.11.17 
fins el 20.06.18. 

7.3 Expd. G198/2017/10
Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars de l’estudiant en Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia de la UAB 
de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, el/la Sr./Sra. MGV, que serà vigent des del 
28.11.17 fins el 29.05.18. 

8 ALTRES ASSUMPTES
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8.1 Expd. 3671/2017
Aprovació calendari fiscal 2018

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez                                        Oscar Buxeres Soler
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