
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 15 de maig 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  15 de maig, 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.: 2813/2018
Acta de la Junta de Govern Local de data 2/05/18

2 CONTRACTES

2.1
Expedient núm.:  G337/2017/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte subministrament de vehicles tipus camió 
per a la Brigada, mitjançant l’Acord marc del CCDL.

2.2
Expedient núm.: G330/2013/16
Devolució de la garantia del contracte administratiu de serveis de transport adaptat al 
TOCC. 

2.3
Expedient núm.:  G329/2016/10
Devolució de la garantia del lot 3 del contracte de subministrament de vestuari a la Policia 
Local d’Abrera.

2.4
Expedient núm.: G330/2017/03
Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de millora dels quadres 
d’enllumenat públic d’Abrera Fase 2.

2.5
Expedient núm.: G328/2017/02 
Rectificació d’errades aritmètiques en l’acord 9.2 de la Junta de Govern Local de 2 de 
maig de 2018.

2.6
Expedient núm.: G333/2017/07
Donar compte de decrets en matèria de Contractació

3 OBRES

3.1

Expedient núm.: 1558/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar a l'immoble ubicat al c/ Llobregat, 3, a 
instància de JMR, amb NIF XXXXX037F, en nom i representació de la CCPP del c/ 
Llobregat, 3, amb NIF H59515296.

3.2
Expedient núm.: 1777/2018
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a l'immoble ubicat al c/ 
Igualada, 6, a instància de Planeamientos Residenciales, S.L., amb NIF B66169202.

3.3
Expedient núm.: 1780/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 
103 (CV1. 290), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG S.A., amb NIF A63485890.

3.4

Expedient núm.:   2039/2018
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar les obres consistents en reforma 
de vestíbul (construcció de rampa) a l'immoble ubicat al c/ Terrassa, 4, a instància 
d’EJGF, amb NIF XXXXX483L, en nom i representació dela CCPP del c/ Terrassa 4, 
amb NIF H59908715. 

3.5

Expedient núm.: 2403/2018
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Castella - La 
Manxa, 17 (CV2.15), a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., amb NIF 
A63485890.

3.6 Expedient núm.: 2438/2018



Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Bosc, 17 (CB1.B-46) , a instància d'Endesa Distribució Elèctrica 
SLU. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: 3676/2017
Declaració responsable de transmissió d’activitat de venda de roba a la rambla del 
Torrentet, 16, parada 13 (Mercat Municipal d’Abrera).

5 SUBVENCIONS

5.1

Expedient núm.: 347/2018
Assumpte:  Donar compte del Decret d’Alcaldia núm: 2018-0587 de 28/04/2018, Petició 
d’adhesió al catàleg d’espectacles Programa.cat 2018 per a la sol·licitud de subvencions 
en espècie per a la contractació d’espectacles a través de l’Extranet de les 
Administracions Públiques.

6 CONVENIS
---

7 PERSONAL

7.1
Expedient núm.:  1192/2018 
Pla de  vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2018.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1
Expedient núm.: 98/2018 
E255/2018/04 41è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2018

8.2
Expedient núm.: 2753/2018 
Aprovació de les bases del concurs per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per prestar el servei de bar durant la Festa Major.

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                                                                      El secretari

Jesús Naharro Rodríguez                                                   Oscar Buxeres Soler 
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