
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 3 d’octubre 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 3 d’octubre, a les 18:00 hores, a la Sala 
de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Acta de la Junta de Govern Local de data 19/09/17 

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2013/02
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu en els ascensors i aparells 
elevadors.

2.2 Expedient núm.: G330/2015/03
Pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  manteniment  de  la  xarxa  de  telecomunicacions 
d'interconnexió de seus de l’Ajuntament d’Abrera.

2.3 Expedient núm.: G330/2015/04
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment informàtic a les dependències i equipaments 
municipals de l'Ajuntament d'Abrera.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/01
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis d’Espai Jove.

3 OBRES
3.1 Expedients núms.: 1148/2017 (E015/2017/08/Agost) 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’agost de 2017

3.2 Expedient núm.: E013/2014/178
1a pròrroga de llicència d'obres atorgada a EMCP per executar un habitatge unifamiliar aïllat, al 
carrer de l’Era, núm. 4 bis (referència cadastral 8668611)

3.3 Expedient núm.: 1174/2017 (E013/2017/028)
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1247 de data 21 de setembre de 2017 d’atorgament de 
llicències d’obres a Tenea Tecnologies, SL

3.4 Expedient núm.:  1188/2017 (E015/2017/118)
Assabentat de comunicació prèvia per a la realització d'obres menors a  la Ctra. BV-1201 des del 
PQ 1,800 al PQ 5,100, presentada per la Diputació de Barcelona - Area de Territori i Sostenibilitat

3.5 Expedient núm.:  E013/2016/051 (E013/2004/483)
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar  la construcció  de  l'habitatge  unifamiliar  aïllat 
(acabament  d'obra)  de  l'immoble  ubicat  al  C/  Galícia,  47,  a  instància  de  LDR,  amb  NIF 
XXXXX013R

3.6 Expedient núm.:  E013/2017/009
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar piscina a l'immoble ubicat al c/ Goya, 10 (LC.3-4), 
a instància DGL amb NIF XXXXX342M, en nom i representació d’EMG amb NIF XXXXX359K
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3.7 Expedient núm.:   919/2017  (E014/2017/051) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Martorell, 6, local 
9-10, a instància de S.I., amb NIE XXXXX436N, en nom i representació de Chaudry Super 2014, 
S.L., amb CIF B66360553 

3.8 Expedient núm.:  942/2017 (E013/2017/026)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la legalització de dues construccions auxiliars a 
l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 14-16, a instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V

3.9 Expedient núm.:  E013/2017/007
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar un habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al 
c/ Tibidabo, 4 (CA.257), a instància de LFG i NAR.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2016/15

Declaració responsable d’activitat de papereria i llibreria a la rambla del Torrentet, 12, local 1.

5 SUBVENCIONS
 ---

6 CONVENIS
6.1 Expedient núm.: G346/2006/1

Ratificació de la clàusula cinquena del Conveni per al manteniment del Consultori del barri de 
Santa Maria de Vilalba

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G388/2016/13

Assumpte: Donar compte de resolució judicial

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez                                        Oscar Buxeres Soler
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