
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 6 de juny 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 6 de juny a les 18:00 hores en primera 
convocatòria,  i  a  les  18:30 en  segona  convocatòria,  a  la  Sala  de  reunions  de 
l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/10

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 16.05.17

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2016/19
Inici d’expedient,  aprovació dels plecs de clàusules i  convocatòria de licitació del  contracte de 
serveis de recollida, cerca, captura i manteniment d'animals abandonats i morts i de manteniment 
de les colònies de gats del carrer al municipi.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/26
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del contracte mixt de 
subministrament  i  serveis  de  buidat  i  manteniment  de  contenidors  de  recollida  d'oli  vegetal 
domèstic al carrer, de gestió integral de fraccions de residus a la Deixalleria i de recollida de paper 
confidencial.

2.3 Expedient núm.: G328/2016/28  (FACT-2017-1827) 
Aprovació de la factura núm. 246 de data 26 d’abril de 2017 presentada per Nesra Enginyeria i 
Instal·lacions, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a l’adequació de local per 
ubicar la ràdio municipal.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/01
Finalització del contracte de serveis Espai Jove d’Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E014/2016/062  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar obres i instal·lacions per a un centre caní a 
l'immoble  ubicat  al polígon  3,  parcel·la  10  (Mas  d'en  Ribes),  a  instància  de FCS,  amb 
NIF xxxxx066L.

3.2 Expedient núm.: E014/2017/022  
Llicència  d'obres menors i  instal·lacions  per  executar  obres  de  reforma interior  de  l'habitatge 
ubicat al carrer Antonio Machado, núm. 64, 1r 3a, a instància de RCC, amb NIF xxxxx917Y. 

3.3 Expedients núms.:  E013/2017/010 i E390/2017/06

Llicència d'obres i instal·lacions per a executar el reforçament del talús a l'immoble ubicat a Av. Ca 
n’Amat. Parcel·la I.1, a instància de Fomento Agrícola y Ganadero, SL, amb NIF B08138869.

3.4 Expedient núm.:   E013/2017/025  
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. 

3.5 Expedient núm.:  E013/2017/005
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a c/ 
Tibidabo, 2 (CA.256), a instància de SLL, amb NIF XXXXX642L

3.6 Expedient núm.:   E014/2017/028
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Llicència d'obres menors per executar obres d’instal·lació interior de subministrament elèctric a 
l'immoble  ubicat  al  carrer  Cardoner,  núm.  3,  local,  a  instància  de Crufu  Hostalers,  SL,  amb 
NIF B60070448

3.7 Expedient núm.:   E014/2017/030
Obres menors i instal·lacions a l'immoble ubicat a Cm. dels Horts de Can Morral, 20, a instància 
d’EAM, amb NIF XXXXX509B. 

3.8 Expedient núm.: E014/2017/032
Llicència d'obres menors per executar la instal·lació de gas natural a l’immoble ubicat al carrer 
Vilafranca, núm. 7, a instància TH, amb NIF xxxxx752C.

3.9 Expedient núm.:   E014/2017/033
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar a l'immoble ubicat al carrer Hostal del Pi,  
núm. 4-6, local 34 (Montserrat Centre Abrera), a instància de la raó social Saras Energia, SA, amb 
CIF A80503105. 

3.10 Expedient núm.:  E013/2017/011
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar obres de finalització d'un habitatge unifamiliar aïllat 
a l'immoble ubicat al C/ País Valencià, 39 (CV2.508), a instància de FMAO, amb NIF XXXXX827P. 

3.11 Expedient: E013/2017/013
Denegació  de  llicència  d'obres  sol·licitada  per NGV,  amb  NIF  XXXXX031N per  executar  una 
piscina a l’Av. Moreneta, 36, per no estar d'acord amb la normativa vigent.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2016/05
Comunicació d’activitat d’aparcament de camions al carrer de la Indústria, 17.

4.2 Expedient núm.: E033/2017/06
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat  amb el planejament urbanístic d’una 
activitat de fabricació d'articles d'orfebreria i argenteria a C. Progrés, 28, naus 8-9.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/03
Donar compte del Decret 2017-0673 d’acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de Benestar Social 2017”

5.2 Expedient: G404/2017/95
Acceptació subvenció teixit empresarial. Ajuts Catàleg 2017. Diputació de Barcelona

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G227/2017/13
Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables realitzades pel  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina abril 2017

7.2 Expedient núm.: G227/2017/14
Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables realitzades pel  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera nòmina maig 2017

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G401/2017/12
Assumpte: Acceptació del contingut del Protocol general d’adhesió a la Xarxa Xaloc i sol•licitud 
d’adhesió a aquest protocol.
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Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler
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