
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 17 d’abril 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 17 d’abril, 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.: 2225/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 3/04/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.:  G330/2011/05
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de recollida d’animals de 
companyia abandonats al municipi.

2.2

Expedient núm.: G330/2013/10
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis d’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor.

2.3
Expedient núm.: 2166/2017
Donar compte decrets en matèria de Contractació

2.4
Expedient núm.: G328/2016/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de finalització de la nova escola 
bressol municipal 2a fase.

2.5
Expedient núm.: 124/2017
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades “Substitució de la tanca 
metàl·lica a la deixalleria municipal”.

2.6
Expedient núm.:  G329/2016/10
Pròrroga del contracte del lot 1 subministrament de vestuari del personal de l’Ajuntament 
d’Abrera.

2.7
Expedient núm.: G330/2013/17
Prorroga conjuntural del contracte de serveis d’intervenció amb adolescents i les seves 
famílies: ZAS

2.8
Expedient núm.: G330/2011/07
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control d’abocaments de les 
aigües residuals a la xarxa de clavegueram.

3 OBRES

3.1

Expedient núm.:  E013/2016/041
Legalització de les obres ja realitzades i llicència per finalització d’obres tot a l’immoble 
ubicat al c/ Canigó, 10-12 (CA.251-252), a instància d’ARL, amb NIF XXXXX720Q.

3.2

Expedient núm.:   1544/2018
Legalització d'obres menors consistents en substitució de la vorada per "bordillo 
americano" a l'immoble ubicat a l’Av. Sant Hilari, 34, a instància de JMCC, amb NIF 
XXXXX681Q. 

3.3

Expedient núm.:   3448/2017 (E014/2017/065) 
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al Polígon 24 
parcel·la 2, a instància de CSC, amb NIF XXXXX396H, en nom i representació 
de Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, amb CIF A58425760. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---



5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.: 2161/2018
Assabentat d’hores extraordinàries no compensables realitzades pel personal de 
l’Ajuntament d’Abrera nòmina de març de 2018

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm: 2324/2018
Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 
2018-2019

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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