
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 21 de febrer 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 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT de la Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 21 
de febrer de 2017 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

PUNT ASSUMPTES

0.1 Expedient: G011/2017/04
Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent 

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2017/03
Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 07.02.17 

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.: G330/2014/14
Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de 2a pròrroga del contracte de serveis de 
manteniment dels parcs, jardins i espais verds d’Abrera.

2.2
Expedient núm.: G329/2014/26
Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament de sistemes de 
desinfecció i filtració per a la depuració i tractament de l’aigua de les piscines del CAM.

2.3
Expedient núm.:  G330/2016/12
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja del Centre Aquàtic 
Municipal.

2.4
Expedient núm.: G330/2016/20
Devolució de la garantia definitiva del contracte serveis de socorrisme a la Piscina 
municipal d'estiu.

2.5
Expedient núm.:  G329/2014/27
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de hardware per a les 
dependències municipals de  l’Ajuntament d’Abrera.

2.6
Expedients núm.: G367/2016/11, G328/2016/21, G367/2016/32, G330/2016/33, 
G330/2016/38, G333/2015/19, G333/2016/52
Donar compte de decrets relatius a procediments contractuals.

3 OBRES

3.1

Expedients núms.: E015/2017/01/Gener 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 
gener de  2017.

3.2
Expedient núm.: E017/2016/036
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Tibidabo, 6, 
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890. 

3.3
Expedient núm.:   E014/2016/063
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Tibidabo, 
6 (CA.253), a instància d’EBT, amb NIF XXXXX735X. 

3.4

Expedient núm.: E017/2016/039
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13, a instància d'Endesa 
Distribució Elèctrica SLU. 

3.5 Expedient núm.: E017/2016/040
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al carrer Salvador Seguí, 3, naus 11-13, a instància d'Endesa 
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Distribució Elèctrica SLU. 

3.6

Expedient núm.: E017/2016/041
Llicència d'obres per al manteniment de la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat 
a Av. Generalitat (C-55 Ctra. de Manresa), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

3.7

Expedient núm.: E017/2016/042
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Pintor 
Rivera, 15 (LC.718), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.8
Expedient núm.:   E014/2016/061
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Pintor 
Rivera, 15 (LC.718), a instància de PRG, amb NIF XXXXX092H. 

3.9

Expedient núm.: E017/2016/043
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia (instal·lació d’un pal de fusta) 
al c/ Ullastrell, núm. 34 (CV2.400), a instància de Telefónica de España, SA, amb 
CIF A82018474. 

3.10
Expedient núm.: E017/2016/044 
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ País 
Valencià, 31 a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb CIF A63485890.

3.11
Expedient núm.:   E014/2017/003
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ País 
Valencià, 31 (CV2.504), a instància de Excavaciones Fran, SL, amb NIF B63490981. 

3.12
Expedient núm.: E017/2016/045
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Múrcia, 14, a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.13

Expedient núm.:   E014/2017/002
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas 
natural a l'immoble ubicat al C/ Múrcia, 14 (CV2.394), a instància de JJVD, amb 
NIF XXXXX332P. 

3.14
Expedient núm.: E017/2016/047
Llicència d'obres per a la reparació d’una fuita de gas natural a l'immoble ubicat a c/ 
Miraflors, 19, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.15
Expedient núm.: E017/2017/003
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al carrer Santiago 
Rusiñol, núm. 13, a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.16

Expedient núm.:   E014/2017/005
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas 
natural  a l'immoble ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 13, a instància de SRI, amb 
NIF xxxxx008M.

3.17

Expedient núm.: E014/2016/057  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas 
natural a l'immoble ubicat a C/ Ullastrell, 29 (CV2.435), a instància de MDR, amb 
NIF xxxxx214X. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E052/2006/43
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de bombes i vàlvules hidràuliques 
al carrer de Barcelona, 3-7, nau 7A.

4.2 Expedient núm.: E052/2015/01
Comunicació d’activitat de restaurant a l’avinguda de Ca n'Amat, 6.

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient núm.: G404/2016/40
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017-0141 de data 30.01.2017, d’acceptació 
de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa complementari de 
suport a la inversió local” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2017/02
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Abrera. 
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Col·laboració en matèria de controls d'estupefaents amb aportació de kits de detecció 
de substàncies estupefaents i material de suport.

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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