
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 2 de maig 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  ,  dimecres dia 2 de maig, 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.: 2573/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 17/04/18

2 CONTRACTES

2.1

Expedient núm.: 648/2017 (G328/2017/17)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0496 de data 10 d’abril de 2018 d’ 
aprovació de les factures i certificacions presentades per R.S. Agrotècnica del Segrià, 
S.L.

2.2
Expedient núm.: G330/2016/16
Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de les franges contraincendis, parcel·les 
no edificables, zones verdes, passeres i Torrent Gran.

3 OBRES

3.1
Expedients núms.: 1523/2018 i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors  presentades 
pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de març de 2018. 

3.2
Expedient núm.: 1927/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 34, 
a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF A63485890.

3.3

Expedient núm.:  2040/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en 
l’obertura de 2-3 cales a la vorera per localitzar una avaria en la línia elèctrica a 
l'immoble ubicat al c/ País Valencià, 26-28 (CV2.485+486), a instància d’OBF, amb NIF 
XXXXX746L. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: E053/2017/04
Declaració responsable d’activitat de venda de productes òptics a Av. Generalitat, 31, 
local 2.

4.2
Expedient núm.: 796/2017
Declaració responsable d’activitat de reparació de calçat a Pl. Rafael Casanova, 7, local.

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS

6.1

Expedient: 1524/2018

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel 
servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència masclista amb la 
Fundació AGI

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: 2063/2018



Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0501 de 11/04/2018, Aprovació de les 
bases del Concurs de cartells de Festa Major 2018

8.2
Expedient núm.: 2371/2018

Aprovació factura febrer Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili

8.3

Expedient: 2430/2018
Aprovació de les bases reguladores per les quals s’aprova la concessió d’un ajut 
econòmic de caràcter universal per a les famílies d’abrera en què hagi tingut lloc el 
naixement o l’adopció de fills o filles nascuts entre l’1/1/18 i el 31/12/18 i pel la qual, 
s’obre la corresponent convocatòria

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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