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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/1 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 8 / 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 18.12.18

CONTRACTES

2. Expedient G330/2014/12. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de les 
instal•lacions tèrmiques (calefacció, climatització i aire condicionat, aigua calenta 
sanitària a gas, energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals.

3.  Expedient G330/2015/03.Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de 
manteniment de la xarxa de telecomunicacions d'interconnexió de seus de 
l’Ajuntament d’Abrera 

4. Expedient G330/2015/04. Pròrroga conjuntural del contracte de serveis de 
manteniment informàtic a les dependències i equipaments municipals de 
l'Ajuntament d'Abrera

5. Expedient G330/2015/07. Ampliació del termini d’execució del contracte de serveis 
d’assessorament per a la revisió del POUM d’Abrera

6. Expedient G337/2016/40. Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de 
l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, adjudicat pel CCDL-ACM a Endesa energia, SAU.7.

7. Expedient 7759/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
de manteniment de les franges contraincendis, parcel•les no edificables, zones 
verdes i passeres (lot 1) i canvi de la garantia definitiva del contracte de serveis de 

 



 

manteniment del Torrent Gran d’Abrera (lot 2).

8. Expedient 8156/2018. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de 
l’EDAR de Ca n’Amat.

9. Expedient 8800/2018. Pròrroga del contracte de serveis de Taekwondo.

10. Expedient 9607/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
d'assessorament jurídic en dret administratiu públic en general a l’Ajuntament 
d’Abrera

11. Expedient G330/2013/19. 3a pròrroga del contracte de serveis de perruqueria al 
Casal dels Avis.

12. Expedient 8444/2018. Pròrroga del contracte de serveis de formació de Promoció 
Econòmica (lot 5) Cursos de carretilles elevadores.

13. Expedient 8097/2018. Pròrroga del contracte de serveis de formació de Promoció 
Econòmica (lot 4) Dos cursos de Formació complementària.

14. Expedient 7505/2018. Pròrroga del contracte de serveis de formació de Promoció 
Econòmica, lot 2 Curs d’organització i gestió de magatzems.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

15. Expedient E014/2013/110  Llicència d'obres menors i instal•lacions per a 
executar al local ubicat a l’Av. Generalitat, 7, a instància de DPL, amb NIF 
xxxxx728A. 

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT

16. Expedient 4660/2018. Assabentat de transmissió d’una activitat econòmica de 
centre de bronzejat a nom de MJGP, al c/ Martorell, núm. 10-16, local 2 b.

SUBVENCIONS
---

CONVENIS

17. Expedient 9297/2018. Aprovació del conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de Lleida (Udl) i l’Ajuntament d’Abrera per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes.

PERSONAL
---

ALTRES ASSUMPTES

---

SV. SOBREVINGUTS
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