
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 3 d’abril 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 3 d’abril, 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.: 1925/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 20/03/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.: G330/2016/05
Modificació del contracte de serveis de neteja a la resta d'edificis municipals, respecte 
del lot 3.

2.2

Expedient núm.: 3257/2017 (G333/2017/44)
Aprovació de l’acta de recepció del contracte menor per a executar les obres anomenades 
“Rampa d'accés a les piscines municipals d'estiu”

2.3

Expedient núm.: 3839/2017 (G333/2017/50)
Aprovació de l’acta de comprovació del replanteig del contracte menor d’obres per a la 
rehabilitació de les façanes i substitució d’alumini dels tancaments exteriors de l’Hotel 
d’Entitats.

2.4

Expedient núm.: 2444/2017 (G333/2017/39)
Aprovació de l’acta de recepció de les obres anomenades remodelació interior i adequació 
i legalització de la instal·lació elèctrica de la nau destinada a magatzem al carrer Sant 
Jaume 32 A del Rebato.

3 OBRES

3.1

Expedients núms.: 897/2018 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 febrer de 2018.

3.2
Expedient: 3534/2017 (E014/2017/066)
Denegació de llicència d'obres sol·licitada per no estar d'acord amb la normativa vigent.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
---

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
 ---

* Es fa constar que la sessió serà pública pel que fa al punt 2.1 de l’ordre del dia, en 
tractar-se d’un assumpte en el qual s’exerceixen competències delegades pel Ple.

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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