
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 21 de març 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 març 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

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/05

Acta de la Junta de Govern Local 07.03.17 
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G367/2012/02
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 2.2 de data 7.02.2017.

2.2 Expedient núm.: G328/2015/02
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de reparació de les 
cobertes dels edificis municipals.

2.3 Expedient núm.: G328/2012/02
Resolució de recurs de reposició interposat per Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, 
SL contra l’acord núm. 2.6 de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2016, en 
relació a la imposició de penalitats en el contracte de l’obra “Rehabilitació de la Masia de 
Can Morral d’Abrera (2a fase)”.

2.4 Expedient núm.:  G329/2016/23
Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament (en règim de lloguer) 
de l'enllumenat ornamental de Nadal d'Abrera.

2.5 Expedients núm.: G329/2016/10, G329/2016/25, G330/2016/02, G330/2016/05, 
G330/2016/24, G333/2015/19,  G333/2015/25, G333/2015/41, G333/2017/05, 
G333/2017/06.
Donar compte de decrets relatius a procediments contractuals.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: E013/2016/007
Llicència d’ocupació de la via pública al carrer Menorca (un àmbit, superfície total 77,00 
m2), i al passeig de l’Estació (dos àmbits, superfície total 42,00 m2; i un contenidor de 
runa) 

3.2 Expedients núms.: E015/2017/02/Febrer 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 
Febrer de  2017. 

3.3 Expedient núm.: E013/2015/328
Llicència-legalització d'obres realitzades a l’immoble ubicat al carrer Candelera, núm. 25 
per JMS. 

3.4 Expedient núm.:  E013/2016/035
Llicència d'obres per executar la instal·lació d’un ascensor a l’immoble ubicat al carrer 
Llobregat, núm. 1, a instància de la Comunitat de Propietaris del mateix immoble, amb 
NIF H59689679.

3.5 Expedient núm.:  E013/2016/049
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l’immoble ubicat al c/ Lliri, 
23, a instància de DHH, amb NIF XXXXX553S.

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/001
Llicència d'obres i instal·lacions per a l’execució d'una piscina a l'immoble ubicat al c/ 
Tramuntana, 75, a instància de JMMC, amb NIF XXXXX428L.
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3.7 Expedient núm.: E014/2016/056
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar el tancament de la parcel·la i 
restitució d’un tram de la vorera, a l'immoble ubicat al carrer Sant Pau, núm. 1 (Santa 
Maria de Vilalba), a instància de GSP, amb NIF xxxxx394W. 

3.8 Expedient núm.:   E014/2016/066
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a l’Av. 
Generalitat, 32, a instància de Comunitat Propietaris Av. Generalitat, 32, amb 
NIF H59189050. 

3.9 Expedient núm.:   E014/2016/067
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar el tancament de la parcel·la 
industrial ubicada al carrer Can Sucarrats, núm. 4, a instància de la raó 
social Buildingcenter, SAU, amb CIF A63106157.

3.10 Expedient núm.:   E014/2016/068
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat a C/ Hostal del 
Pi, 20, a instància de Meleghy Automotive Barcelona, S.A.U, amb NIF A08756116. 

3.11 Expedient núm.:   E014/2016/069
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Baix 
Llobregat, 42 (CV1.101), a instància de NCG, amb NIF XXXXX809Z. 

3.12 Expedient núm.:   E014/2017/001
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 
11-13, a instància de Comunitat Propietaris del Ps. Estació, 11-13, amb 
NIF H60453958. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/29
Assumpte: Acceptació  del  recurs  tècnic  de  l’actuació  “Auditories  i  intervenció  als 
habitatges en situació de Pobresa energètica”  dins el  Catàleg de Serveis i  activitats 
2016 del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: E243/2017/01
Assumpte: Aprovació del conveni a efectuar amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó per a la 
cessió de documents històrics d’Abrera digitalitzats.

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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