Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/8

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

19 / de juny / 2018 a les 18:00

Lloc

Sala de Juntes

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 3117/2018. Incoació d’expedient sancionador al concessionari de
les parades 5/6 i del magatzem 2 del Mercat Municipal d’Abrera.
3. Expedient G330/2011/19. Devolució de la garantia del contracte de serveis de
prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el
treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància
de la salut
4. Expedient G330/2016/26. Pròrroga dels contractes mixt de subministrament,
en arrendament, i de serveis de buidat i manteniment de contenidors de
recollida d'oli vegetal domèstic, de serveis de gestió integral de fraccions de
residus de la Deixalleria i de serveis de recollida de paper confidencial (3 lots)
5. Expedient 2166/2017. Resolució del recurs de reposició interposat contra
l’adjudicació del contracte de formació de Promoció Econòmica del lot 6 Curs
d’auxiliar de magatzem i nova adjudicació.
6. Expedient 3475/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i
convocatòria de licitació del contracte de subministrament de la uniformitat de
la Policia Local.
7. Expedient 2492/2018. Donar compte de decrets en matèria de Contractació
8. Expedient 3138/2018. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0753
de data 23 de maig de 2018 d’admetre a tràmit la sol•licitud d’autorització per
l’execució d’obres en sòl urbanitzable programat (segons l’article 54 del
Decret legislatiu 1/2010) a instància de Grupo General Cable Sistemas, SA
9. Expedient 1686/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar
les obres consistents en substitució de la vorada per "bordillo americano" a
l'immoble ubicat al Cm. dels Sagraments, 18, a instància de GCO, en nom i
representació de CENORMA, S.L.U., amb NIF B62829486
10.Expedient 1370/2018. Resolució de recurs de reposició contra la liquidació de
l’ICIO de la llicència d’obres atorgada per acord núm. 3.5 de la Junta de

Cód. Validación: 3XA5PR63YCXZCT2YP9N73A4QK | Verificación: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 18/06/2018
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

ANUNCI

Govern Local de 20.03.2018
11.Expedient E017/2017/006. Pròrroga del termini per iniciar les obres a Endesa
Distribució Elèctrica, S.L.U., amb NIF B82846817, per a l'ampliació de la
xarxa de subministrament a l’avinguda Ca n'Amat, núm. 2 (referència
cadastral 8559506)
12.Expedient 3882/2018. Acceptació de subvencions de la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de concertació 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” per a dos recursos tècnics (Trinxeres de la
Guerra Civil i Vil·la romana de Sant Hilari)
13.Expedient 1154/2017.Aprovar la sol•licitud d’ajut pel finançament de les obres
de conservació del Castell de Voltrera d’Abrera en el marc del “Programa
1,5% cultural” del Ministerio de Fomento corresponent a l'any 2018
14.Expedient 3238/2018. Aprovació de Conveni amb el Consell Comarcal del
Baix Llobregat en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat
reduïda
15.Expedient 2661/2018. Aprovació de factura del Servei d'Atenció Domiciliària
corresponent a març 2018
16.Expedient 3325/2018. Aprovació de factura del Servei d'Atenció Domiciliària
corresponent a abril 2018
17.Expedient 3880/2018. Acceptació de fons de prestació d'activitats culturals de
les festes majors del Catàleg de serveis de l'any 2018 de la Diputació de
Barcelona
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