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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/4 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 19 / 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 5.02.19 

CONTRACTES

 2. Expedient  547/2019. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
de formació de Promoció Econòmica, lot 6 Curs d’auxiliar de magatzem.

3. Expedient  7620/2018. Pròrroga del contracte de serveis Taller de Llengua, Espai 
Vine a Jugar, Espais de Conversa i activitats extraordinàries del Centre Obert 
d’Abrera.

4. Expedient  6598/2018. Liquidació de la concessió demanial del Bar-restaurant de 
les Piscines municipals descobertes i pèrdua de la garantia. 

5. Expedient   G328/2016/28.  Devolució de la garantia definitiva de la modificació del 
contracte d’obres per a l’adequació de local per ubicar la ràdio municipal.

6. Expedient 7711/2018. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de bossa d’hores de serveis de manipulació i retirada de material amb 
amiant del Servei Municipal d’Aigües i d'espais oberts d'Abrera.

7. Expedient 7148/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 



 

8. Expedient  8300/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar 
construcció d'una piscina a l'immoble ubicat al c/ Igualada, 4, a instància de 
PLANEAMIENTOS RESIDENCIALES S.L., amb NIF B66169202. 

9. Expedient 2752/2018. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar 
condicionament i reforma de coberta i façanes, i distribució interior de 2 nous 
habitatges entre mitgeres a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 16 - c/ Sant Jaume, 13, a 
instància de LAVANDOR AGENCIA INMOBILIARIA, S.L., amb NIF B62286562. 

10. Expedient  139/2017.  Pròrroga d’inici de llicència d'obres atorgada a OMRV per 
executar habitatge unifamiliar aïllat, a c/ Lliri, 55 (LC.93) (referència cadastral 
0748611DF1904N0001FE). 

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---

SUBVENCIONS                
                    

11. Expedient 4813/2018. Donar compte dels decrets en materia de Prestacions 
Econòmiques de Serveis Socials

12. Expedient 1324/2019. Donar compte dels decrets de concessió de subvencions a 
entitats esportives relatius al període comprés entre el  01/12/18 i el 31/12/18

CONVENIS

13. Expedient 9434/2019. Aprovació del conveni de col•laboració per a la formació 
pràctica de l’estudiant de Grau d’Educació Social de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), el/la Sr./Sra. NTM.
    
        
PERSONAL

14. Expedient  876/2019. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera nòmina desembre de 2018 i gener 
de 2019 .

ALTRES ASSUMPTES
    ---

SOBREVINGUTS
---
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