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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/10

La junta de govern local

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST
ÒRGAN,
DISPOSO:

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / de juliol / 2018 a les 18:00

Lloc

Sala de Juntes

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

DECRET

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
APROVACIÓ ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
CONTRACTES
2.1 Expedient 4510/2018. 3a modificació del contracte de serveis de neteja a la resta
d'edificis municipals (lot 3).
2.2 Expedient G329/2016/30. Modificació del contracte de subministrament d’aigua
mineral natural mitjançant fonts refredadores a les dependències municipals.
OBRES
3.1 Expedient 3526/2018. Legalització de plataformes i murs de nivell, i atorgament
de llicència per a executar obres per a la restitució de la legalitat a l'immoble ubicat al
c/ Extremadura, 5 (CV2.191), a instància d’IAAG, en nom i representació de BMC
3.2 Expedient 3306/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar
soterrament de dipòsit de gasoil a l'immoble ubicat a l’Av. Ca n'Amat, 10 nau 26, a
instància d’AMFM, en nom i representació de TRANSPORTES DIEZ Y FENOY,
S.L.U.
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Secretari
Data Signatura: 13/07/2018
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número: 2018-1030 Fecha: 13/07/2018

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

3.3 Expedient 3043/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar les
obres consistents en pintar balconeres i baranes a l'immoble ubicat al c/ Major de
Santa Maria de Vilalba, 26, a instància de la CCPP del c/ Major, 26, de Santa Maria
de Vilalba
3.4 Expedient 648/2017. Aprovació de les factures núms. 3644 i 3645 ambdues de
data 6 de juny de 2018, de la 5a certificació d’obra del lot 3, i de 1a certificació del lot
1, del contracte d’obres per a la millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de
l’Ajuntament d’Abrera, presentades per R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L.

ALTRES ASSUMPTES

B) Activitat de control
7. Donar compte dels decrets de concessió de subvencions aprovats entre l'01/02/18
i el 30/06/18

DECRET

5.2 Acceptació recurs tècnic impuls Participació Ciutadana. Catàleg 2018 Diputació
Bcn
6 SOBREVINGUTS

Número: 2018-1030 Fecha: 13/07/2018

CONVENIS
4.1 Expedient 4138/2018. Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Abrera i el
Consell Comarcal del Baix Llobregar en el marc del programa d'acompanyament a la
inserció i suport ocupacional per a la inclusió social -UBICAT2017
4.2 Expedient 3950/2018. Conveni relatiu a la realització de les practiques
no-laborals del curs Organització i gestió de magatzems (FOAP 2017) que organitza
l’Ajuntament d’Abrera i que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya En data
14 de novembre de 2017

Cód. Validación: AWGLY7JD4AHCJ2JAGAWL9AHS2 | Verificación: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

