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Data Signatura: 31/07/2018
HASH: 4055589822bf14812e9b9e62efc86046

DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/11

La junta de govern local

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

Extraordinària urgent
Motiu: «Per tal de poder incloure tots els punts urgents abans
de les vacances d'estiu»

Data i hora

31 / 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.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

0. Ratificació de la urgència de la sessió
1. APROVACIÓ D'ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17.07.18
2. CONTRACTES
2.1 Expedient 1032/2017 (G328/2017/7 (FACT-2018-2788) . Aprovació de la factura
núm. 2 de data 7 de juny de 2018 presentada per UTE Sala Municipal Abrera i de la
2a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma de la Sala Municipal
2.2 Expedient 4810/2018. Modificació del contracte d'obres de reforma integral de
l’Ajuntament vell.
2.3 Expedient 2514/2018. Donar compte decrets en matèria de contractació
3. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3.1 Expedient 2807/2018. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització
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Tipus de
convocatòria
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ÒSCAR BUXERES SOLER (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 31/07/2018
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número : 2018-1105 Data : 31/07/2018

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

d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en
cada cas durant el mes de maig de 2018
3.2 Expedient 3587/2018. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització
d'obres menors presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el
mes de juny de 2018.

3.7 Expedient 2131/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar l’enderroc
d'una bassa i la construcció d'un habitatge unifamiliar ubicat c/ Sitges, 4, a instància
de MAMC, amb NIF XXXXX828H
3.8 Expedient 892/2018. Autorització de campanya geotècnica de l’avantprojecte
d’adequació, reforma i conservació del corredor Nord-est . Tram Igualada-Martorell
(autovia A-2)

3.9 Expedient G328/2016/27. Contracte d'obres per procediment obert, oferta
econòmicament mès avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
3.10 Expedient núm.: 2211/2018.Llicència per llicència d'obres i instal•lacions per a
executar la instal•lació interior de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. Castell de
Voltrera, 36 (CV1.B17), a instància de JCR, amb NIF XXXXX740Q
3.11. Expedients núms.: 3776/2018 i 1754/2018. Legalització d'obres menors i
instal•lacions executades a l'immoble ubicat al c/ Ter, 16, a instància de JLGG, amb
NIF XXXXX040T.
3.12. Expedient núm.: 2947/2017 (E013/2017/034).Llicència d’obres i instal•lacions
per a executar la construcció d’una coberta per al processament i reciclatge
d’embalatge industrial, a l’immoble ubicat al Cm. Sagraments, 30-32, a instància de
Caprabo, S.A., amb NIF A08115032
4. CONVENIS
4.1 Expedient 5034/2018. Aprovació de Conveni "Desenvolupament econòmic i
turístic de la zona nord el Baix Llobregat”
4.2 Expedient 3049/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració amb el Consell
Comarcal sobre el finançament de l'equip de bon tracte a les persones grans per als
exercicis 2018 i 2019
4.3 Expedient 1529/2018. Aprovació del convenio de col·laboració entre l'Ajuntament
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3.6 Expedient 2043/2018. Llicència de parcel•lació urbanística per a la transformació
de dues parcel•les actuals en quatre resultants a la parcel•la ubicada al c/ Sitges, 2 Av. Sant Hilari, 7, a instància d’AGER HILARI ABRERA 2007 SLU, amb NIF
B64625973
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3.5 Expedient 2135/2018. Llicència d'obres per a executar dos habitatges unifamiliars
aparellats a l’Av. Sant Hilari, 5 i 5bis, a instància d’AGER HILARI ABRERA 2007 SL,
amb NIF B64625973

Número : 2018-1105 Data : 31/07/2018

3.3 Expedient 2213/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar les
obres consistents en la instal•lació interior de gas natural a l'immoble ubicat al c/
Navarra, 11, (CV2.459), a instància d’ERF, amb NIF XXXXX158M, en nom i
representació de CGR, amb NIF XXXXX979F.
3.4 Expedient 3641/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar les
obres consistents en la instal•lació interior de gas a l'immoble ubicat al c/ Rosa, 13
(LC.362), a instància de PAO, amb NIF XXXXX421L

d'Abrera i la Xarxa d'Abrera
5. SUBVENCIONS
5.1 Expedient 3246/2018. Acceptació de la subvenció del Programa Complementari
per a la Garantia dels benestar socials 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” atorgada per la Diputació de Barcelona
5.2 Expedient 4469/2018. Donar compte del Decret de concessió de Subvenció
Nominativa a l'Associacio d'Empresaris i Comerciants d'Abrera
5.3 Expedient 4370/2018. Donar compte del decret de Regidoria Delegada núm.
1066 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació de
Veïns de Can Vilalba.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DECRET

5.6 Expedient 3376/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada núm.
1064 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a l'Associació
Cultural de balls de saló "Pas a Pas".
6. ALTRES ASSUMPTES
6.1 .Expedient 4732/2018. Aprovació de preu públic Casal de setembre
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5.5 Expedient 3585/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada
núm. 1063 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a
l'Associació "Amics Xapes d'Abrera"

Número : 2018-1105 Data : 31/07/2018

5.4 Expedient 4154/2018. Donar compte del Decret de Regidoria Delegada
núm. 1065 de data 23/07/2018 sobre concessió de subvenció nominativa a
l'Associació Abrera Sardanista.

