
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/11 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 4 / de juny / 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 21.05.19 

CONTRACTES

2. Expedient 1859/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.

3. Expedient 2770/2019. Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de 
clàusules i convocatòria de licitació per a la concessió administrativa de parades i 
magatzems del Mercat municipal d’Abrera.

4. Expedient 3334/2019. Pròrroga del contracte de serveis de gestor d'expedients de 
l’Ajuntament d’Abrera.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

5. Expedient 736/2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar ampliació 
xarxa de subministrament a l'immoble ubicat al C/ Sant Lluis, 10 (CV1.146) , a 
instància de BGDLG, amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.L.U., amb CIF B82846817.

6. Expedient 3050/2019. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar 
construcció de piscina a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 5, a instància de CBR, amb 
NIF XXXXX897J

7. Expedient 3351/2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a excutar ampliació i 
millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ Ullastrell, 34 (CV2.400) , a 

 



 

instància de BGDLG, amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, amb CIF B82846817

8. Expedient 5552/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
reforçament de mur de contenció a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163), 
a instància de JGA, amb NIF XXXXX168F

9. Expedient 1671/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització 
d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en 
cada cas durant el mes de març de 2019.

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

10. Expedient 2226/2017. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
del Sr. Ruben Martín Colchero. per a l’activitat d’oficina d’atenció al públic d’empresa 
de construcció, al c/ Martorell, núm. 3-5, bxs. 10.

11. Expedient. 2302/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la Sra. Esther Ma. Macias Nevado, per a l’activitat de perruqueria i altres 
tractaments de bellesa, al c/ Jacint Verdaguer, núm. 1, local 1.

12. Expedient 2483/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
del Sr. Jorge Blanco Enriquez, per a l’activitat de serveis tècnics d’enginyeria, al c/ de 
la República, núm. 5, local 3

13. Expedient: 3400/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la Sra. Marta Alvarez Gil, per a l’activitat de serveis immobiliaris, al c/ Rebato, 
núm. 3, local 2.

14. Expedient 5087/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
del Sr. Juan Pedro Bartoli Pérez. per a l’activitat de quiosc de gelats (gelateria), al c/ 
Hostal del Pí, núm. 4-6, local 26 (Montserrat Centre Abrera).

SUBVENCIONS

---

CONVENIS

15. Expedient. 2245/2019. Aprovació del conveni biennal (2019-2020) de 
col•laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la 
comarca amb motiu de l’organització de la 10a edició del Premi Literari Delta.

PERSONAL

---

ALTRES ASSUMPTES

 



 

16. Expedient 3148/2019. Aprovació de la factura del SAD corresponent al mes de 
març de 2019.
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