Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/21

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

18 / de desembre / 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 4.12.18
CONTRACTES
2. Expedient 7868/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de
socorrisme de la Piscina Municipal descoberta
3. Expedient 6678/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de
subministrament i col.locació de cartelleres informatives
4. Expedient G337/2017/13. Modificació del contracte de subministrament d’un
vehicle de serveis policials, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra,
derivat de l’Acord marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(CCDL-ACM).
5. Expedient 9377/2018. Resolució del contracte d’obres de millora de la xarxa del
clavegueram d’Abrera
6. Expedient 7950/2018. Donar compte dels decrets en materia de contractació
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
7. Expedient 6131/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a l’ampliació/millora de
la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Baix Llobregat, 8 (CV1.84) , a instància de
JMBM, amb NIF xxxxx705M, en nom i representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A.
(GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890.
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8. Expedient 6192/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a l’ampliació/millora de
la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Floresta, 7 , a instància de NEDGIA
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890.
9. Expedient 7925/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a instal•lació de
gas a l'immoble ubicat al c/ Floresta, 7, a instància de CONDUCCIONES Y
MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823
10. Expedient 7933/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar
instal•lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Baix Llobregat, 8 (CV1.84), a instància de
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, amb NIF B54024823
11. Expedient E013/205/113. Pròrroga de llicència d'obres atorgada a FJSH per
executar murs de contenció i moviments de terres, a C/ Bosc, 33 (CV1.B56)
(referència cadastral 0773605).
12. Expedient 6194/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Candelera, 56, a
instància de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.),
amb NIF A63485890

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
--SUBVENCIONS
--CONVENIS
--PERSONAL
--ALTRES ASSUMPTES
---
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13. Expedient 6124/2018 Llicència d'obres i instal•lacions per a l’ampliació/millora de
la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Voltrera, 9 (CV1.13) , a instància de
NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF
A63485890.

