
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 7 de novembre 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 7 de novembre, 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 Expedient núm.: G013/2017/20 – 2957/2017 

Acta de la Junta de Govern Local de data 17/10/17 

2 CONTRACTES
2.1 Expedient: 2066/2017

Renúncia a la concessió de la parada 2 del Mercat Municipal d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G330/2016/34
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de socorrisme a la Piscina municipal 
d'estiu.

2.3 Expedient núm.: G333/2017/22
Rectificació  d’error  aritmètic a  l’acord núm. 2.2 de la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament 
d’Abrera de data 17 d’octubre de 2017.

2.4 Expedient núm.: G329/2012/12
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’adquisició de vehicle policial en la modalitat de 
renting.

2.5 Expedient núm.: G367/2016/11
Transmissió de la concessió de la parada P13 del Mercat Municipal d’Abrera.

2.6 Expedient núm.: 895/2017 (G367/2017/04)
Inici d’expedient,  aprovació dels  plecs de clàusules i  convocatòria de licitació de la concessió 
demanial de la gestió i explotació del servei de bar del Casal social de Can Vilalba.

2.7 Expedient núm.: G333/2017/03
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Reforma de les oficines del  Serveis 
Tècnics”.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.:   1796/2017  (E014/2017/057)

Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ La Florida, 1, a 
instància de  la Comunitat de Propietaris La Florida, 1, amb NIF H59515361. 

3.2 Expedient núm.:   E014/2017/040
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Ps. Església, 21, 
local, a instància de MME, amb NIF XXXXX084T. 

3.3 Expedient núm.: 1985/2017 (E017/2017/017)
Llicència  d'obres per  a  la  instal·lació  de gas natural  a  l'immoble ubicat  al  c/  Tarragona,  9,  a 
instància de Gas Natural Catalunya SDG, SA, amb NIF A63485890.

3.4 Expedient núm.:   1164/2017  (E014/2017/054)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al C/ Martorell, 10-16, 
local  7,  a  instància  de  FMMH,  amb  NIF  XXXXX958V  en  nom  i  representació  de 
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NEUROBIOMECHANICAL APLICATIONS, S.L., amb CIF B66838061. 

3.5 Expedient núm.:  2056/2017 (E013/2017/030)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 8, a 
instància JDRS, en nom i representació de DPM, amb NIF XXXXX414V.

3.6 Expedient núm.: E016/2016/001
Donar compte del decret de l’Alcaldia 2017-1356 de data 20 d’octubre de 2017 d’atorgament de 
llicència de parcel·lació

3.7 Expedient núm.: 2120/2017 (E014/2017/059)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Era, 3, a instància 
de DASG, amb NIF XXXXX288Y, en nom i representació de JPV, amb NIF XXXXX938F. 

3.8 Expedient núm.: E390/2017/17
Donar  conformitat  a  la  documentació  presentada  per  SLM.,  amb  NIF  xxxxx065B,  en  nom i 
representació  de  la  raó  social  Logitec  Mecànica  y  del  Metal,  SL,  amb  CIF  B60557683,  per 
executar obres de finalització treballs d'enderroc i desmantellament de diversos volums creats, a 
la parcel·la ubicada al carrer Can Noguera, núm. 6.

3.9 Expedient núm.:   2429/2017 (E014/2017/060)  
Llicència d'obres menors i  instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Can Noguera, 
8-14, a instància de MCC, amb NIF XXXXX348J, en nom i representació d’Inmobiliaria Monistrol, 
S.L., amb CIF B08112666. 

3.10 Expedient núm.:  2749/2017 (E013/2017/033)
Legalització d'obres i instal·lacions (piscina) a l'immoble ubicat al c/ Àger, 23, a instància d’HGT, 
amb NIF XXXX981H, en nom i representació de PSG, amb NIF XXXXX882W

3.11 Expedient núm.:  2713/2017 (E013/2017/032)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat a l’Av. Sant Hilari, 
1bis, a instància de JLAM, amb NIF XXXXX053Z, en nom i representació de JCFS, amb NIF 
XXXXX641Z.

3.12 Expedient núm.: 2077/2017 (E017/2017/020)
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 13, a instància 
de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de la raó social Gas Natural Catalunya 
SDG, SA, amb CIF A63485890.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2017/01

Declaració responsable d’activitat d’empresa de treball temporal al passeig de l’Estació, 7-9, local 
1.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient núm.: G404/2017/71

Petició i acceptació del programa FlipArt, activitat ofertada per l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona.

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G401/2017/04

Aprovació de conveni entre l'Ajuntament d'Abrera i  el Consell  Comarcal del Baix Llobregat de 
col•laboració per a l'organització del Congrés el Baix Llobregat a debat i el Fòrum Municipalista.

7 PERSONAL
7.1 Expedient: G198/2017/06

Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  la  formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Formació 
Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, 
el/la Sr./Sra. P. P.C, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins l’1 de juny de 2018.

7.2 Expedient: G198/2017/07
Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  la  formació  pràctica  de  l’estudiant  de  Formació 
Professional d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, 
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el/la Sr./Sra. J. M.J, que serà vigent des del 8 de novembre de 2017 fins l’1 de juny de 2018.

7.3 Expedient: G198/2017/08
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant de Cicle Formatiu 
de Grau Mig de sistemes microinformàtics i xarxes a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals d’Olesa de 
Montserrat, el/la Sr./Sra. Y.O.G, que serà vigent del 8 de novembre de 2017 fins el 26 de març de  
2018.

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: 1995/2017

Aprovació de les bases que regiran el Setè Concurs d’Aparadors Nadalencs – 2017

8.2 Expedient núm.: G367/2017/01
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per 
prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any de Cultura i de la Festa Major Jove.

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La secretària acctal, 

Jesús Naharro Rodríguez                                        Isabel M. de la Cerda Fernández
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