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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/16 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data i hora 30 / d’octubre / 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 16.10.18

 CONTRACTES

2. Expedient  4762/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis de Bar del Casal dels Avis

3. Expedient 7148/2018. Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i 
convocatòria de licitació del contracte de serveis d’elaboració de la relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament d’Abrera.

4. Expedient  5913/2018. Pròrroga de la concessió demanial de la parada 14 del 
Mercat Municipal d’Abrera.

5. Expedient núm.:  5948/2018. Devolució de la garantia definitiva de la concessió 
demanial del Bar del Casal social de Can Vilalba.

6. Expedient  G328/2016/28 Devolució de les garanties dipositades pel contracte 
d’obres per a l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.

7. Expedient  7105/2018. Donar compte dels decrets en matèria de Contractació.

 



 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

8. Expedient 4299/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
reforma interior d'habitatge unifamiliar aïllat a l'immoble ubicat al c/ Rosa, 13 (CA. 
362), a instància de MNC i PAO, amb NIF XXXXX350H i XXXXX421L. 

9. Expedient 4573/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar la 
construcció d'una piscina a l'immoble ubicat al c/ Madrid, 35 (CV2. 369), a instància 
de MILC, amb NIF XXXXX073D.

10. Expedient 5020/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar la 
instal•lació d'un ascensor a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 20, a instància de la 
Comunitat de Propietaris del Ps. Estació, 20, amb NIF H59638684.

11. Expedient  5555/2018 Llicència d’obres menors per a executar diverses obres a 
l'immoble ubicat al c/ Indústria, 15-17, a instància de ROR Operador de Transportes, 
SL, amb NIF B24485807.

12. Expedient  5885/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar la 
reparació de balcons a l'immoble ubicat al Ps. Estació, 1, a instància de la CP del Ps. 
Estació,1, amb NIF H61511028.

13. Expedient 5941/2018 Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar la 
instal•lació interior de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Colom, 4 (LC.290), a 
instància d’ARA, amb NIF XXXXX380T 

14. Expedient  5986/2018. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar el 
manteniment de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al c/ Pintor Rivera, 38 
(LC.684) - Av. Moreneta, 25, a instància de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS 
NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF A63485890. 

15. Expedient 6127/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar el 
manteniment de la xarxa de subministrament al c/ Santiago Rusiñol, 9, a instància de 
NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb NIF 
A63485890. 
 
16. Expedient 7127/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar la 
instal•lació interior de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Candelera, 56, a instància 
de JCTH, amb NIF XXXXX762V. 

17. Expedients  3526/2018 i 3408/2017. Modificació de condicions de la llicència 
atorgada a BMC, per la legalització de plataformes i murs de nivell (restitució de la 
legalitat urbanística) al c/ Extremadura, 5.
 
18. Expedients 5890/2018. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització 
d'obres menors presentades durant el mes de Setembre de 2018.  

19. Expedient núm.: 7132/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar la instal•lació interior de gas natural a l'immoble ubicat al c/ Balaguer, 16, a 
instància d’ASC, amb NIF XXXXX607V.

 



 

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT

20. Expedient 2965/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats de 
reparació de calçat i duplicat, reparació i venda de claus a nom de JP.B.P..

21. Expedient  4161/2017.  Assabentat de transmissió d'activitat de venda al detall de 
peix i marisc a nom de la Sra. AM.C.G.

SUBVENCIONS

22. Expedient 7980/2018. Acceptació de subvencions sol•licitades per la Regidoria 
d'Esports a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis 2018

23. Expedient 7611/2018. Donar compte del Decret de Sol•licitud conjunta amb el 
Consell Comarcal del programa Enfeina’t convocatòria 2018

24. Expedient 7913/2018. Donar compte del Decret de Sol•licitud conjunta amb el 
Consell Comarcal del programa Treball i Formació - convocatòria 2018

CONVENIS

25. Expedient  5706/2018Aprovació del Conveni de col.laboració amb el Consell 
comarcal regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
del Baix Llobregat (EAIA IV) per l’any 2018

26. Expedient  5209/2018. Aprovació de les factures del Servei de Teleassistència o 
Ajuda a domicili corresponents als mesos de maig i juny 2018

27. Expedient  8062/2018.  Aprovació del conveni de col.laboració per a la formació 
pràctica de l'estudiant de Formació Professional de Gestió Administrativa de l'Institut 
El Palau de Sant Andreu de la Barca, el/la Sr./Sra.CCV, que serà vigent des del 5 de 
novembre de 2018 fins el 12 d'abril de 2019

PERSONAL
---

 ALTRES ASSUMPTES
---

SV. SOBREVINGUTS
---
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