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 març, a les 18:00 hores, a la Sala
de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent
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Expedients núms.: 338/2018 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de
gener de 2018.
Expedient núm.: 855/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en
modificació de paviment i rehabilitació de façanes a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 16, a
instància d’AMQ, amb NIF XXXXX156V, en nom i representació de Lavandor Agencia
Inmobiliaria, S.L., amb NIF B62286562.
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
Expedient núm.: E052/2004/31
Comunicació de transmissió d’activitat de bar a la plaça de les Oliveres, 28, local.
Expedient núm.: E052/1999/70
Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant a la masia Ca la Cília.
SUBVENCIONS
---
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CONVENIS
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PUNT
ASSUMPTES
1
APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.:
Acta de la Junta de Govern Local de data 20/02/18
2
CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: 4541/2017
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del
contracte de serveis de socorrisme de la Piscina municipal descoberta.
2.2 Expedient núm.: G329/2016/35
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de dos vehicles tipus
furgoneta.
2.3 Expedients núm.: 3599/2017 (G333/2017/47) i FACT-2018-659
Conformitat a l’acta de comprovació del replanteig, i aprovació de la factura núm. 57 de
data 07/02/2018 presentada per NESRA Enginyeria i Instal·lacions, SL i de la 1a
certificació d’obra del contracte d’obres per a la remodelació de la zona OAC.
2.4 Expedient núm.: G328/2016/27 (FACT-2018-554)
Aprovació de la factura núm. 8 de data 31/01/2018 presentada per Construcciones Cots
i Claret, SL, i de la 4a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma integral
de l'Ajuntament vell.
2.5 Expedient núm.: G333/2016/41
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres per a la renovació de la
senyalització horitzontal al municipi d’Abrera.
3
OBRES
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CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 6 de març de 2018
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Expedient: G401/2016/03
Aprovació pròrroga del conveni SIAD 2018
PERSONAL
Expedient núm.: 1314/2018
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de l’Ajuntament
d’Abrera nòmina de febrer de 2018

ALTRES ASSUMPTES
---

Jesús Naharro Rodríguez

Oscar Buxeres Soler

Número : 2018-0291 Data : 01/03/2018

El secretari
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L’alcalde,

DECRET

Abrera, a data de la signatura electrònica

