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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/9 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 7 / de maig / 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 16.04.19 

CONTRACTES

2. Expedient 1625/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de ciclisme indoor al Centre Aquàtic Municipal.

3. Expedient 2117/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment de franges, zones verdes i Torrent Gran.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

4. Expedient 943/2019. Llicència d'obres menors i instal•lacions per a executar 
obertura de porta en façana a l'immoble ubicat al C/ Hostal del Pi, 4-6, local 13.1, a 
instància de VDRT, amb NIF XXXXX717J.

5. Expedient 1460/2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar 
ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ Magarola, 33 , a 
instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació de NEDGIA 
CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb CIF A63485890.

6. Expedient 1226//2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar 
l’ampliació/millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ País Valencià, 
28(CV2.485) , a instància de JMBM, amb NIF XXXXX705M, en nom i representació 
de NEDGIA CATALUNYA, S.A. (GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), amb CIF 
A63485890.

 



 

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
---
                            
SUBVENCIONS

7. Expedient 2839/2019. Petició d’adhesió al catàleg d’espectacles Programa.cat 
2019 per a la sol•licitud de subvencions en espècie per a la contractació 
d'espectacles a través de l’Extranet de les Administracions Públiques.

8. Expedient 8731/2018. Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament 
d’Abrera i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa 
d’acompanyament a l’inserció i suport ocupacional per a la inclusió social 
PROGRAMA UBICAT 2018.

CONVENIS

9. Expedient 225/2019. Aprovació del conveni de col•laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera per al desenvolupament dels 
servei d’atenció psicològica a fills i filles de dones víctimes de violència masclista 
2019

10. Expedient 2981/2018. Aprovació del conveni de col•laboració per a la formació 
pràctica de l’estudiant del curs de monitors de lleure de la Fundació Pere Tarrés de 
Barcelona, el/la Sr./Sra. SCA, que serà vigent amb els períodes compresos: des del 
8 de maig de 2019 fins el 20 de juny de 2019 i des del 3 de setembre de 2019 fins el 
26 de setembre de 2019.
 
11. Expedient  3015/2019. Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la 
Universitat de Barcelona per al Jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari 
d’Abrera.

PERSONAL

12. Expedient 2988/2019. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera i incloses a les nòmines dels 
mesos de febrer, març i abril de 2019.

ALTRES ASSUMPTES

---
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