
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2018

DECRET D’ALCALDIA.- D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1. c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del 
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, decreto convocar sessió ORDINÀRIA de la 
Junta de Govern, que tindrà lloc , dimarts dia 20 de febrer, a les 18:00 hores, a la 
Sala de reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ASSUMPTES
1 APROVACIÓ ACTES

 1.1 Expedient núm.: G013/2018/05 (989/2018)
Acta de la Junta de Govern Local de data 6/02/18

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: 467/2018
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis d’educadors esportius i altres serveis de l’àmbit esportiu.

2.2 Expedient núm.: G330/2015/04
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

2.3 Expedient núm.:  648/2017 (G328/2017/17)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0164 de data 31 de gener de 2018 
d’aprovació de la factura núm. 3543 de data 30 de desembre de 2017 presentada per 
R.S. Agrotècnica del Segrià, S.L. i de la 1a certificació d’obra del contracte d’obres per a 
la millora de diversos parcs i reposició de l’arbrat de l’Ajuntament d’Abrera i de l’acta de 
comprovació del replanteig.

2.4 Expedient núm.:  (G328/2016/27) 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0163 de data 31 de gener de 2018 
d’aprovació de la factura núm. 237 de data 31/12/2017 presentada per Construcciones 
Cots i Claret, SL, i de la 3a certificació d’obra del contracte d’obres per a la reforma 
integral de l'Ajuntament vell.

2.5 Expedient núm.:  G330/2014/21
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de control de tèrmits a l’Escola 
bressol municipal Món Petit.

3 OBRES

3.1 Expedient núm.:   300/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 
rehabilitació de balcons a l'immoble ubicat al c/ Nou, 9-11, a instància de la CCPP del c/ 
Nou, 9-11, amb NIF H61114187. 

3.2 Expedient núm.: 3222/2017 (E017/2017/024)
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0183 de data 6 de febrer de 2018 de 
la llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric 
a l'immoble ubicat al c/ Hostal del Pi, 3, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU.

3.3 Expedient núm.: 807/2018
Llicència d'obres per a l’ampliació en la xarxa de subministrament de gas natural a 
l'immoble ubicat al c/ Rubí, 5, a instància de Negdia Catalunya SDG, S.A., amb NIF 
A63485890.

3.4 Expedient núm.: 854/2018
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de serveis al c/ Castella - La Manxa, 10 
(CV2.117), a instància d’Electricitat Badia SL, amb NIF

3.5 Expedient núm.: 339/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en la 



rehabilitació de la façana a l'immoble ubicat al c/ Moreneta, 6 (LC.710), a instància de 
JMC, en nom i representació de PURCHASE, S.L., amb NIF B65727547. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.:: G388/2016/10
Donar compte de resolució judicial 

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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