
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 19 de desembre 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 19 de desembre, a les 18:00 hores, a 
la Sala de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA
PUNT ASSUMPTES

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2017/23 (4244/2017)  

Acta de la Junta de Govern Local de data 05/12/17
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 2425/2017
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de subministrament de contenidors per a la gestió de residus.

2.2 Expedient núm.: 3402/2017
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de servei preventiu d’ambulàncies.

2.3 Expedient núm.: G330/2012/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis Cabalbaix, Pla intermunicipal 
sobre drogues i comportaments de risc.

2.4 Expedient núm.: G330/2015/07
Pròrroga del contracte de serveis d’assessorament per a la revisió del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) d’Abrera.

2.5 Expedient núm.:  G330/2013/18
No pròrroga del contracte de serveis de Podologia del Casal dels Avis i del Casal social 
de Santa Maria de Vilalba.

2.6 Expedient núm.:  G337/2016/37
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

2.7 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2017-4484)
Aprovació de la factura núm. 219 de data 30/11/2017 presentada per Construcciones 
Cots i Claret, SL, i de la 2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma 
integral de l'Ajuntament vell.

2.8 Expedient núm.: G328/2017/11 (FACT-2017-4260) 
Aprovació de la factura núm. 2017/202 de data 7 de novembre de 2017 presentada per 
Técnicas del Hormigón Armado SA, i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres 
per a la millora i rehabilitació dels dipòsits d'aigua potable d'Abrera.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.: 3536/2017 (E017/2017/025)   
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al c/ Bosc, 
35-37 (CV1.B57, CV1.B58), a instància d’ACN, amb NIF XXXXX172N, en nom i 
representació de la raó social Telefónica de España, SA, amb CIF A82018474.  

3.2 Expedient núm.:   3244/2017 (E014/2017/063)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Cm. 
Sagraments, 65, nau 18, a instància de JOD, amb NIF XXXXX813X en representació 
de Gràfiques Lappi Martorell, SLU, amb CIF B63363873. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: 2303/2017 (G367/2017/01)



Atorgament de llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de Bar a la Festa Jove 
de Cap d’Any i a la Festa dels 80.

4.2 Expedient núm.: 2988/2017 (E052/2011/48)
Comunicació d’activitat de magatzem alimentari amb fred a l’avinguda de Ca n’Amat, 
18, nau B.

4.3 Expedient núm.: E052/2017/05
Comunicació d’activitat de fabricació de sistemes transportadors al camí dels 
Sagraments, 65, nau 23.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2017/01
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis 2017 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

5.2 Expedient.: G404/2017/70
Acceptació de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per a la prevenció de 
residus municipals i foment de la reutilització.

6 CONVENIS

6.1 Expedient: 3225/2017
Assumpte: Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal EAIA IV

6.1 Expedient núm.: G401/2017/08
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la  realització  del  Pla 
Intermunicipal sobre drogues i comportaments de risc Cabalbaix. 

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1  Expedient: 3386/2017
Aprovació de preu públic per a l’activitat de teatre extraescolar a les AMPES de les 
escoles Josefina Ibáñez, Platón-Sartí, Ernest Lluch i IES Voltrera. 

8.2 Expedient: G401/2017/06
Modificació de la previsió del servei de SAD. 

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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