Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/2

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 / de gener / 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 8.01.19
CONTRACTES
2. Expedient 8484/2018.Pròrroga del contracte de serveis de formació de Promoció
Econòmica (lot 3) Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals.
3. Expedient 7671/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
4. Expedient 8516/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar la
construcció d’una piscina a l'immoble ubicat al C/ Vilafranca, 27, a instància de XTL,
amb NIF xxxxx531Q.
5. Expedient 8766/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar
l’adequació a la xarxa de sanejament i connexió al clavegueram a l'immoble ubicat al
Cami del Suro, 4 (C/ del Suro, 15), a instància de JMG, amb NIF xxxxx087T
6. Expedient 8987/2018. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar
obertura de pas en paret no estructural per connexió de naus i formació de rampa i
escala de comunicació entre naus 21 i 22 a l'immoble ubicat al Cami dels
Sagraments, 65, nau 21, a instància de EUROGERM IBERIA, S.L., amb NIF
B26467449
7. Expedients 8302/2018 . Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització
d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en
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cada cas durant el mes de novembre de 2018.
8. Expedient 1402/2018. Donar conformitat a la documentació presentada per
compliment d’ordres d’execució al C/ Aragó, 16, per LML.
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
--SUBVENCIONS
9. Expedient 5995/2018. Acceptació de subvenció del SOC per dur a terme diverses
accions formatives d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones
desocupades
10. Expedient 9685/2018. Acceptació de l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de
Barcelona en el marc del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat
2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per import de 82.348,40 €
11. Expedient: 3711/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent a
la concessió de la subvenció extraordinària de l'exercici 2018 a l'Entitat Colla de
Diables "Bram de Foc"
12. Expedient 3802/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent a
la concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a l'Associació Cultural i
Folklòrica d'Abrera
13. Expedient 8630/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent
a la concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a "la Asociación Cultural
Bailamos"

CONVENIS
15. Expedient 306/2019. Aprovació de Conveni de col.laboració en el sistema de
prestacions alternatives de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana amb
l'entitat Creu Roja Baix Llobregat Nord
16. Expedient 331/2019. Adhesió al Consell de Salut del Baix Llobregat.
PERSONAL
--ALTRES ASSUMPTES
17. Expedient 387/2019. Nomenament dels membres no corporatius del Plenari del
Consell Escolar Municipal d'Abrera
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14. Expedient 8641/2018. Donar compte del Decret de Regidoria delegada referent
a la concessió de la subvenció nominativa de l'exercici 2018 a l'Entitat Coral
Contrapunt Intercanvi cultural
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