
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 28 de juliol 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 divendres dia 
28  de  juliol  a  les  17:00  hores,  a  la  Sala  de  reunions  de  l’Ajuntament  d’Abrera, 
conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient: G013/2017/15- 1031/2017

Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2015/06 
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis d’assessorament per a la 
redacció d’un Pla de comunicació de l’Ajuntament d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G328/2017/02, G330/2015/06, G333/2017/31, G328/2016/27, 
G333/2017/25, G328/2016/28 i G328/2017/17
Donar compte decrets en matèria de Contractació

2.3 Expedient núm.: G331/2008/29
Pròrroga i revisió del cànon de la concessió administrativa de gestió del servei públic 
Escola bressol municipal Món Petit.

2.4 Expedients núm.: G328/2016/29 (FACT-2017-2892) 
Inadmissió a tràmit de la 3a certificació i última d’obra presentada el 12/07/2017, i rebuig 
de la factura núm. 859 de data 30 d’abril de 2017 (presentada el 14/07/2017), lliurades 
per Noves Oportunitats d'Inversions i Serveis, SL (grup NOIS), del contracte per a la 
reforma de la sala de filtració a la Piscina Municipal d'estiu.

2.5 Expedient núm.: G337/2017/18 (871/2017)
Contractació centralitzada de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades).

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: 263/2017 (E017/2017/012)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 28 
(CA.342), a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.2 Expedient núm.:   266/2017  (E014/2017/042)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Salvador 
Seguí, 5, a instància de Doga, S.A, amb NIF A08299893. 

3.3 Expedient núm.: 314/2017 (E017/2017/014)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 3, 
a instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.4 Expedient núm.: E014/2016/040
Resolució del recurs de reposició interposat per la raó social ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, SA, contra l’acord núm. 3.11 de la Junta de Govern Local de 
data 13 de desembre de 2016.

3.5 Expedient núm.:   316/2017  (E014/2017/044)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Goya, 15 
(LC.029), a instància de SVB, amb NIF XXXXX322X. 

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/017
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat a C/ Ter, 14 (CA.368), a instància de SMB amb NIF 
xxxxx802V, en representació de EDXR i EVR, amb NIF XXXXX738E i XXXXX676R.
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4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2008/08
Declaració responsable de transmissió d’activitat de centre de bronzejat al carrer de 
Martorell, 10-16, local 2B.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G227/2017/16
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina juliol 2017

8 ALTRES ASSUMPTES

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler
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