
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 5 de juny 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 5 de juny, a les 18:00 hores, a la Sala 
de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, amb el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

1.1
Expedient núm.: 3135/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 15/05/18

2 CONTRACTES

2.1

Expedients núms.: G328/2017/06 (FACT-2018-1256 i FACT-2018-1694)
Aprovació de l’acta de comprovació del replanteig, de les factures núms. 2018041 i 
2018083 de dates 27/03/2018 i 27/04/2018 presentades per Construcciones Jordi Riera, 
SL, i de la 1a i 2a certificacions d’obra del contracte d’obres per a la millora de la xarxa 
del clavegueram.

3 OBRES

3.1
Expedient núm.: 4567/2017 (E013/2017/037)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una reforma de l’'habitatge unifamiliar 
aïllat ubicat al c/ Pirineus, 24 (CA.314), a instància de NGF, amb NIF XXXXX998B.

3.2

Expedient núm.: 546/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 
rehabilitació i adaptació de l'edifici del laboratori existent a l'ETAP  ubicat a la Ctra. 
Martorell a Olesa, km. 5'000, a instància de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb NIF 
Q0801031F.

3.3

Expedient núm.: 1130/2018
Resolució de recurs de reposició, i llicència d'obres i instal·lacions per a executar una 
piscina a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163), a instància de FPF, amb 
NIF XXXXX148P.

3.4

Expedient núm.: 2647/2018
Llicència d'obres per a la substitució de vàlvula de gas natural a l'immoble ubicat al C/ 
Sant Esteve Sesrovires, 7, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF 
A63485890.

3.5
Expedients núms.: 2207/2018 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’abril de 2018. 

3.6
Expedient núm.: 2429/2017 (E014/2017/060) 
Declaració de l’executivitat de la llicència d’obres atorgada a Inmobiliaria Monistrol, SL 
per obres de reforma i adequació al c/ Can Noguera, 8-14 

3.7
Expedient núm.: 2649/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant 
Jordi, 33 (CA.97), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.

3.8
Expedient núm.:  204/2018 (E013/2017/038) i 223/2017 (E380/2017/12)
Legalització de diverses obres executades a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 7 
(CV1.001), a instància de CMM, amb NIF XXXXX707V.

3.9 Expedient núm.:   2650/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 
instal·lació interior de gas natural a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 33 (CA.97), a 



instància de TMCG, amb NIF XXXXX400X. 

3.10

Expedient núm.:   2635/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en canvi de 
vorada i substitució de fusteria d’alumini de la porta de l'immoble ubicat al Ps. Estació, 7, 
Local 5, a instància d’AGS, amb NIF XXXXX040F, en nom i representació de MJZM, 
amb NIF XXXXX733H

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 2774/2018
Comunicació de transmissió d’activitat de bar i venda de pa i pastisseria al passeig de 
l’Estació, 7-9.

5 SUBVENCIONS

5.1
Expedients núms.: 4330/2017 (G404/2017/74); 4332/2017 (G404/2017/76); i 
4334/2017 (G404/2017/78)
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, per a tres actuacions diferents 

5.2
Expedient núm.: 869/2018
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’actuació per a la reforma, 
condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits - Ajut econòmic

5.3
Expedient núm.: 2540/2018
Acceptació subvenció teixit empresarial. Ajuts del Catàleg 2018 de Diputació de 
Barcelona.

5.4

Expedient núm.: G404/2017/51
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona, per  a l’actuació anomenada 

“Creació de dos habitatges d’emergència social al cos annex de la masia de Can 
Morral”

5.5 Expedient num.: 2527/2018
Aprovació subvenció fons de prestació de la Diputació de Barcelona any 2018

5.6
Expedient núm.: 4728/2017
Acceptació d’ajut econòmic per part del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona en 

el  marc del  Catàleg de l’any 2018 del  Pla Xarxa de Governs Locals  2016-2019.  Tallers 
mensuals de dinamització – Codi 18/Y/256342

6 CONVENIS

6.1
Expedient núm.: 2743/2018 
Aprovació del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu i l’Ajuntament d’Abrera.

6.2
Expedient núm.: 2577/18
Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal en el marc del programa Treball i Formació de 
persones aturades 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

6.3 Expedient núm.: 3413/2018
Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del transport escolar 2017-2018

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: 3341/2018
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina d’abril i maig de 2018

7.2 Expedient núm.: 1192/2018 
Pla de vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 2753/2018 
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa Jove 
de Festa Major i a la Festa dels 80.

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari



Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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