
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 23 de gener de 2018

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 23 de gener, a les 18:00 hores, a la 
Sala de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent; 

ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

 1.1 Expedient núm.: G013/2018/02 (274/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 09/01/18

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/05
Devolució de la garantia complementària per la 1a. modificació del contracte de serveis de 
neteja d’edificis municipals (lot 3) i rectificació d’error aritmètic. *

2.2 Expedient núm.:  G328/2014/10
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres per a la remodelació de la plaça 
Rafael Casanova

2.3 Expedient núm.: 3916/2017
Donar compte decrets en matèria de contractació

2.4 Expedient núm.: 243/2018
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de podologia al Casal dels Avis i al Casal social de Santa Maria de 
Vilalba.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E007/2017/013 (4538/2017) 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1656 de data 27 de desembre de 
2017, d’aprovació de la memòria valorada per al reemplaçament de l’enllumenat 
convencional per led a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera..

3.2 Expedient núm.:   4557/2017 (E014/2017/073) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 
34, a instància de RPC, amb NIF XXXXX305E.

3.3 Expedients núms.: 4072/2017 i 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 
desembre de  2017. 

3.4 Expedient núm.: 1135/2017 (E016/2017/003)
Llicència de parcel·lació urbanística al c/ Àger, 23 - Av. Sant Hilari, 28 (referència 
cadastral 8873306DF0987S0001XD),  sol·licitada per PSG, amb NIF XXXXX882W. 

3.5 Expedient núm.:   3652/2017 (E014/2017/068) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 
3-5, a instància de ML, amb NIF XXXXX854X, en nom i representació de la Comunitat 
de Propietaris del Ps. Estació, 3-5, amb NIF H61313110. 

3.6 Expedient núm.: 4561/2017 (E017/2017/028)
Llicència d'obres per al manteniment de la xarxa de subministrament de gas natural al 
C/ Indústria, 19, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.7 Expedient núm.: 74/2018 (E017/2017/029)



Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Rosa, 16 
(LC.506B), a instància de JMBM amb NIF XXXXX705M, en nom i representació  Gas 
Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.8 Expedient núm.:   3391/2017 (E014/2017/064) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Rubí, 5, 
a instància de MJRS, amb NIF XXXXX191F, en representació de JJMC, amb 
NIF XXXXX447W. 

3.9 Expedient núm.:  E013/2017/012
Donar conformitat a documentació presentada en relació amb la llicència d'obres i 
instal·lacions per a executar nau logística a l'immoble ubicat al C/ Hostal del Pi, 3, a 
instància de Pavasal Empresa Constructora, S.A., amb CIF A46015129.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 1701/2017 (E051/2004/15)
Comunicació de transmissió de llicència ambiental d’activitat de fabricació i acabats de 
bosses de plàstic al camí dels Sagraments, 65, nau 24.

4.2 Expedient núm.: 2996/2017 (E051/2011/52)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de rentat d'envasos i vehicles, i 
compactació de cartró al carrer de Barcelona, 23.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: 3633/2017

Donar compte del Decret 2017-1570 sobre acceptació de suport tècnic de personal 
administratiu del Consell Comarcal del Baix Llobregat dins el contracte Programa 2018.

5.2 Expedient núm.: 4528/2017

Donar compte del Decret 2017-1671 de data 28 de desembre de 2017 d’acceptació de 
la subvenció en concepte de Transport Adaptat 2017.

6 CONVENIS

6.1 Expedient: 217/2018
Conveni entre els ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 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 (Fem Xarxa, Fem Empresa)

7 PERSONAL

8 ALTRES ASSUMPTES

* Es fa constar que la sessió serà pública pel que fa al punt 2.1 de l’ordre del dia, 
en tractar-se d’un assumpte en el qual s’exerceixen competències delegades pel 
Ple.

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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