Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/6

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

19 / de març / 2019 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 5.03.19
CONTRACTES
2. Expedient 239/2019. Pròrroga del contracte de serveis de control de la qualitat de
les aigües de consum humà al municipi.
3. Expedient G328/2017/11. Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres
de millora i rehabilitació dels dipòsits d’aigua potable d’Abrera.
4. Expedient G367/2016/32. Pròrroga de la concessió demanial del Bar de la Casa
de Cultura.
5. Expedient 368/2019. Pròrroga del contracte de subministrament, en arrendament,
de l’enllumenat ornamental de Nadal
6. Expedient 774/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
7. Expedient 7912/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar
ampliació/instal•lació de gas a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 16 , a instància de
NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF
A63485890.
8. Expedient 6190/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al Av. Abrera, 8 (CA.333) ,
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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.
9. Expedient 6187/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Segre, 26 (CA.392) ,
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.
10. Expedient 1207/2019. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a substitució
de montants d'aigua en 2 patis de llums i sanejament de paraments verticals a
l'immoble ubicat al C/ Casamada, 8, a instància de COMUNITAT DE PROPIETARIS
CASAMADA 8, amb NIF G59515346
11. Expedient 947/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització
d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en
cada cas durant el mes de febrer de 2019.
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
--SUBVENCIONS
12. Expedient 6533/2018. Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per
al transport de la campanya Coneguem els nostres parcs 2019
CONVENIS
--PERSONAL
---

13. Expedient 1676/2019. Donar compte de les altes, baixes i canvis de nom produïts
en el segon semestre de 2018 en el servei de subministrament d'aigua potable
14. Expedient 1490/2019. Aprovació de la factura del Consell Comarcal relativa al
Servei d'Atenció Domiciliària de gener 2019
SOBREVINGUTS
---
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