
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2018

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 6 de febrer, 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.: G013/2018/03 (606/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 23/01/18

2 CONTRACTES

2.1

Expedient núm.: G328/2016/28 (FACT-2017-4798)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0040 de data 8 de gener de 2018, 
d’aprovació de la factura núm. 676 de data 18 de desembre de 2017 presentada per 
NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL, i de la certificació final de l’obra d’adequació de 
local per ubicar la ràdio municipal d’Abrera.

2.2
Expedient núm.: G328/2017/11
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades millora i rehabilitació dels 
dipòsits d'aigua potable d'Abrera.

2.3

Expedient núm.: G328/2016/28
Aprovació de la modificació del contracte mixt de subministrament i serveis d'instal·lació 
per a la substitució de l’enllumenat interior de les escoles d'infantil i primària Francesc 
Platon Sartí i Ernest Lluch..

2.4
Expedient núm.:  2303/2017
Devolució de les fiances de les llicències d’ocupació temporal per prestar el servei de bar 
de les festes de Cap d'Any.

3 OBRES

3.1
Expedient núm.:   3848/2017 (E014/2017/070)
Legalització d'obres menors i instal·lacions a l'immoble ubicat al c/ Mataró, 44, a 
instància de FPN, amb NIF XXXXX219P. 

3.2

Expedient núm.:   3846/2017 (E014/2017/069)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Joan 
Miro, 7, a instància de MJC en representació de la Comunitat de Propietaris del c/ Joan 
Miró, 7, amb NIF H65529596. 

3.3

Expedient núm.: E013/2017/015
Llicència d'obres i instal·lacions per executar una piscina a l'immoble ubicat al carrer 
Baix Llobregat, núm. 36 (CV1.098), a instància de YGV, amb NIF xxxxx533D (denegació 
per no estar d'acord amb la normativa vigent).

3.4
Expedient núm.:  E017/2017/008
Aprovació del pla per al desplegament de la xarxa FTTH al municipi d’Abrera, 
presentada per Orange España Comunicaciones Fijas, S.L.U.

3.5

Expedient núm.:   4339/2017  (E014/2017/072)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Martorell, 
11; c/ Ponent, 6-8; c/ Rosers, 19-21 i Rb. Torrentet, 10-12-14, a instància de MLC, amb 
NIF XXXXX854X, en nom i representació de la CCPP, amb NIF H63146625. 

3.6 Expedient núm.:   4250/2017  (E014/2017/071)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Solell, 5, 



a instància de SRM, amb NIF XXXXX687G. 

3.7

Expedient núm.:   67/2018 (E014/2017/076)
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Pg. Sant 
Jaume, 1, a instància de HBG, amb NIF XXXXX679T, en nom i representació de AMGG, 
amb NIF XXXXX888E. 

3.8

Expedient núm.:   E014/2016/062
Ampliació/modificació de la llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a 
l'immoble ubicat al polígon 3 parcel·la 10 (Mas d'En Ribes), a instància de FCS, amb 
NIF XXXXX066L. 

3.9

Expedient núm.:  1275/2017 (E013/2017/029)
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la restitució/reparació d’un talús reforçat 
amb escullera a la instal·lació del Gasoducte Martorell - Figueres PK-12, a instància 
d’Enagas, SA, amb NIF A28294726.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E048/2017/02
16a convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades 
a conreu hortícola, en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

4.2
Expedient núm.: 1175/2017 (E052/1996/43)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de residència geriàtrica assistida i 
centre de dia al carrer del Canigó, 16.

4.3
Expedient núm.: 1596/2017 (E052/2006/51)
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de restaurant al carrer de l’Hostal 
del Pi, 4-6, local 2 (Montserrat Centre Abrera).

4.4
Expedient núm.: E052/2017/06
Comunicació d’activitat d’agència de transports al camí dels Sagraments, 10.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: G227/2018/01
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina de gener de 2018

7.2 Expedient núm.: G205/2018/01
Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 43/2018 (E255/2018/02)
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0064 de 12/01/2018, Convocatòria 
Concurs de Disfresses 2018

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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