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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/3 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 5 / de febrer / 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 22.01.19 

CONTRACTES

 2. Expedient  8384/2018. Pròrroga del contracte de subministrament, en lloguer, 
serveis de manteniment d'un lavabo químic per als usuaris dels horts socials de Can 
Morral del Riu.

3. Expedient 9481/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de 
renovació del paviment i les parets dels frontons municipals.

4. Expedient 9584/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
de neteja de les instal•lacions esportives (lot 1) i de la resta d'edificis municipals (lot 
3).

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

5. Expedient 5554/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar la 
construcció d’una piscina a l'immoble ubicat al c/ Alzina, 6, a instància d’AILF, amb 
NIF XXXXX322X.

6. Expedient 254/2019. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar mur de 
contenció a l'immoble ubicat al C/ Ullastrell, 34 (CV2.400), a instància de CGG, amb 
NIF xxxxx943H. 

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT

 



 

7 Expedient 988/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats de gestió 
logística de transports a nom de la raó social Compañia Logistica Acotral, SAU, al 
carrer Progrés, núm. 6-14, plta.4a

8. Expedient  5258/2018. Assabentat de transmissió d’activitat de teràpies 
alternatives a nom de Milian Saenz del Campo, a la Pl. Dr. Trueta, 5.

9. Expedient 2502/2018 .  Assabentat de declaració responsable d’activitats de 
venda de miniatures ferroviàries a nom de la raó social Gottard Trens, SL al c/ 
Manresa, núm. 9-15, local 11 bis

SUBVENCIONS
---

CONVENIS

10. Expedient 627/2019. Aprovació Conveni de pràctiques a Comunicació i Ràdio 
Abrera de l'alumne/a HMT
    
11. Expedient 816/2019. Aprovar el conveni de col.laboració Fem Xarxa, Fem 
empresa entre els 8 ajuntaments del Baix Llobregat, per dur a terme el projecte 
supramunicipal en l’àmbit d’actuació dels centres locals de serveis a les empreses de 
Diputació de Barcelona, i facultar a l'Alcalde i al Secretari per a la seva signatura. 
         
PERSONAL
---
ALTRES ASSUMPTES
    
12. Expedient  405/2019.  Aprovació de les bases i convocatòria del III Concurs de 
Relats “Imagina Abrera” 2019.

13 . Expedient 310/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia referent a l'aprovació 
de les bases específiques del Concurs Infantil de Carnestoltes per a l'any 2019
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