
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/15 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 16 / 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 2.10.18

 CONTRACTES

2. Expedient   3182/2017.  Devolució de la garantia definitiva del contracte de 
subministrament d'un vehicle de Protecció Civil i dues furgonetes elèctriques de 
Serveis urbans.

3.  Expedient 5085/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
d'enginyeria per dur a terme l’assessorament dels expedients de l’Ajuntament 
d’Abrera.

4. Expedients 648/2017 (G328/2017/17), FACT-2018-2836 i FACT-2018-2837 .  
Aprovació de les factures núms. 3664 i 3665 ambdues de data 30 de juny de 2018, 
de la 6a certificació d’obra del lot 3, i de 2a 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.

5. Expedient: 4803/2018. Pròrroga del contracte de lloguer d’equips multifunció per 
als departaments municipals.

6. Expedient 4942/2018. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018/1249 de 
data 18/09/2018 sobre aprovació inicial del “Projecte constructiu connexió 
clavegueram c/ Segre de de Ca n’Amat, amb la nova xarxa de sanejament 
executada a la 2a Fase del Polígon Industrial Barcelonès"

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 



 

7. Expedient 768/2017 (E014/2017/049). Llicència d'obres menors i instal•lacions per 
a executar la instal•lació interior de gas natural al c/ Bosc, 9, a instància d’ECG, amb 
NIF XXXXX636G.

8. Expedient 4556/2017.  Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Bosc, 9 (CV1.B41), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

9. Expedient  3074/2018. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Astúries, 2 (CV2.320), a instància de NEDGIA CATALUNYA 
SDG, SA, amb NIF A63485890.

10. Expedient  4489/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar la 
reconstrucció del mur del límit lateral de la finca ubicada al c/ Santiago Rusiñol, 1, a 
instància d’ACG, amb NIF XXXXX051R.

11. Expedient 4909/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar la 
rehabilitació de la façana posterior de l'immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 7, a 
instància de la Comunitat de Propietaris de l’Av. Generalitat, 7, amb NIF H59515270.

12. Expedient  5462/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar la 
reforma interior de la vivenda unifamiliar aïllada, ubicada al c/ Sant Miquel, 11, a 
instància de JFAR i GJPV.

13. Expedient  E380/2015/073. Donar conformitat a la documentació presentada per 
compliment d’ordres d’execució al  c/ Vilafranca, 1-22, per SAREB. 

14. Expedient 2043/2018. Requeriment de dipòsit de fiança en expedient de llicència 
de parcel.lació

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---

SUBVENCIONS
---

CONVENIS

15. Expedient 7011/2018.  Aprovació de convenis amb empreses per a la realització 
de les pràctiques laborals formatives del curs d’auxiliar de magatzem

16. Expedient  7701/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració per a la formació 
pràctica de l'estudiant A.M.A. del Centre Villar, que es portarà a terme a Radio Abrera

PERSONAL
---

 ALTRES ASSUMPTES

---

 



 

SV. SOBREVINGUTS
---
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