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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/8 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 16 / d’abril / 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 2.04.19 

CONTRACTES

2.    Expedient  6714/2018.  Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment d’equips informàtics i xarxa de 
telecomunicacions.

3.    Expedient  247/2019. Modificació del contracte del servei  preventiu 
d’ambulàncies

4.    Expedient 1231/2019. Revocació parcial de penalitat i incoació de resolució del 
contracte de subministrament de vestuari del personal de l'Ajuntament d'Abrera (lot 
1).

5.    Expedient  1452/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de Subministrament de components informàtics i, mitjançant lloguer, de 
llicències.

6.    Expedient  1945/2019. Pròrroga del contracte de serveis de control de plagues al 
municipi i als equipaments municipals.

7.    Expedient 2318/2019. Denegació de la devolució de la garantia definitiva del 
contracte d’obres de pavimentació de diferents carrers del municipi (lot 2).

8.    Expedient 1871/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.

 



 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

9.    Expedient E014/2016/062. Pròrroga de llicència d'obres atorgada a FCS per 
executar instal•lacions per a un centre caní, a polígon 3 parcel•la 10 (Mas d'En 
Ribes) (referència cadastral 08001A003000100000EH). 

10.    Expedient  9501/2018. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Moreneta, 38, a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en 
nom i representació de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF A6348589

11.    Expedient 9752/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
construcció d'una zapata a la nau ubicat/da al C/ Hostal del Pi, 20, a instància de 
MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, S.A.U, amb NIF A08756116.

12.    Expedient 112/2019 Denegació de llicència d'obres sol•licitada per MCMP, amb 
NIF XXXXX522E, per no estar d'acord amb la normativa vigent.

13.    Expedient  1086/2019.  Llicència d'obres majors per a executar reconstrucció 
d'un mur de contenció mitger a l'immoble ubicat/ al C/ Curt, 11 (CV1.238), a instància 
de ETH, amb NIF XXXXX309Z.

14.    Expedient 1797/2019. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Sant Jaume, 13, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, 
SA, amb NIF A63485890.

15.    Expedient 1800/2019. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Pi, 59, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

16.    Expedient 1802/2019. Llicència d'obres per a la instal•lació de gas natural a 
l'immoble ubicat al C/ Rebato, 16, a instància de NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, 
amb NIF A63485890.

17.    Expedient  1805/2019. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar 
construcció de piscina a l'immoble ubicat al C/ Ter, 4 (CA.363), a instància de MRT 
amb NIF XXXXX319G, en nom i representació d’OMB, amb NIF XXXXX579J.
    
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
                            
18.    Expedient  9876/2018.  Ratificació de l’addenda de pròrroga del Conveni amb 
el Consorci del Bages per al tractament de residus de les fraccions orgànica i 
vegetal.
                            
                            
SUBVENCIONS

19.    Expedient 1179/2019.  Acceptació de subvenció atorgada per la Secretaría de 
Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades 
als ens locals en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a 
l’exercici 2018

 



 

20.    Expedient 1977/2019. Acceptació de subvenció concedida pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en concepte de transport adaptat i assistit per a 
l’exercici 2019

21.    Expedient 2107/2019. Acceptació de subvenció “Programa Complementari per 
a la Garantia del benestar social 2019, en el marc del Pla “”Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” atorgada per la Diputació de Barcelona

22.     Expedient 2113/2019. Acceptació de subvenció "Finançament de l'àmbit de 
benestar social 2019" atorgada per la Diputació de Barcelona

23.    Expedient 1488/2019. Donar compte del Decret sobre concessió de subvenció 
nominativa a l'Associació d'Avis d'Abrera

CONVENIS

24.    Expedient 2625/2019 Aprovació conveni de col•laboració amb el Consell 
Comarcal del transport escolar 2018-2019

PERSONAL
---

ALTRES ASSUMPTES

25.    Expedient 2100/2019. Aprovació de la factura del SAD febrer 2019 presentada 
pel Consell Comarcal

26.    Expedient 2475/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació 
de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 
domini públic a la Fira "Abrera Street Food"

27.    Expedient 2022/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia referent a l'aprovació 
de les bases específiques del Concurs de cartells de Festa Major per a l'any 2019

SOBREVINGUTS
---
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