Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/14

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

2 / d’octubre / 2018 a les 18:00

Lloc

Sala de Juntes

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
APROVACIÓ D'ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18.09.18
CONTRACTES
--LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2. Expedients 4541/2018 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 juliol de 2018.
3. Expedients 5296/2018 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 d’agost de 2018.
4. Expedient 5266/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar l’adequació
de la parada núm. 2 del Mercat Municipal d'Abrera, ubicada a la Rb. Torrentet, 16, a instància
de MDMG, amb NIF XXXXX852S.
5. Expedients 5082/2018 i 504/2017. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la
instal·lació d’un tendal en habitatge unifamiliar aïllat, ubicat al c/ Madrid, 30 (CV2. 197), a
instància de JAAC - RVG, amb NIF XXXXX849Y i XXXXX264F.
6. Expedient núm.: 4864/2018A. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a
l'immoble ubicat al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA,
amb NIF A63485890.
7. Expedient 4861/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar l’ampliació
de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Vilalba, 36 (CV1.B45), a instància d’APM, amb
NIF XXXXX166C.
8. Expedient 4590/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’ampliació/millora de
la xarxa de serveis (canalització) a la Pl. Anselm Clavé i a l'Av. Generalitat , a instància d’IRR,
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amb NIF XXXXX197G, en nom i representació d’Orange España Comunicaciones Fijas,
S.L.U., amb NIF B87706305.
9. Expedient 4585/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble
ubicat al c/ Rosa, 13 (CA. 362), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF
A63485890.
10. Expedient 4445/2018 i E013/2017/003. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a
executar la construcció d'una piscina, edifici auxiliar, i legalització de volum prefabricat per a
gossera a l’Av. Virrei Amat, 22 (CV1. B-12), a instància de RGC, amb NIF XXXX289C
11. Expedients 4175/2018 i 3080/2018. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar la
consolidació de terres de l'espai entre el vial i l'edificació de l'habitatge unifamiliar aïllat ubicat
al c/ Madrid, 28, (CV2. 198), a instància de JLM de la T, amb NIF XXXXX126F.
12. Expedient 3312/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la
instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'immoble ubicat al Cm. Castell de Voltrera, 19
(CV2.479), a instància de LRJ, amb NIF XXXXX759H
13. Expedient 2710/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble
ubicat al c/ Navarra, 11 (CV2.459), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF
A63485890.
14. Expedient 2652/2018. Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble
ubicat al Cm. Castell de Voltrera, 36 (CV1.B17), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG,
SA, amb NIF A63485890.
15. Expedient 1275/2017 (E013/2017/029). Aclariment de terminis per a l’inici i acabament de
les obres aprovades per l’acord núm. 3.9 de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2018

SUBVENCIONS
--CONVENIS
18. Expedient 6876/2018. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament
d'Interior i l’Ajuntament d’Abrera en relació amb la instrucció d’expedients de naturalesa
disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi.
PERSONAL
--ALTRES ASSUMPTES
--SV. SOBREVINGUTS
---
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ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
16. Expedient E053/2016/19. Declaració responsable d’activitat d’oficina de venda online de
cereals, plantes, adobs i pinso al carrer de la República, 5, local 1.
17. Expedient E052/1988/33. Comunicació de transmissió d’activitat de restaurant bar a
l’avinguda de l’Energia, 9, interior.
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