
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/14 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de 
convocatòria

Extraordinària urgent
Motiu: «No està prevista la celebració de sessions el mes 
d'agost»

Data i hora 30 / de juliol / 2019 a les 18:00

Lloc Sala de Juntes

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1.    Ratificació de la urgència de la sessió.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE (la sessió serà pública en aquest 
apartat)

2.    Expedient 4832/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis de manteniment i dels parcs, jardins i espais verds.

APROVACIÓ D'ACTES

3.    Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16.07.19 

CONTRACTES

4.    Expedient 1118/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del 
contracte de subministrament i instal•lació de l'equipament audiovisual de la Sala 
municipal.

5.    Expedient 4435/2019. Pròrroga del contracte de serveis Espai Jove.

6.    Expedient 4625/2019. Pròrroga del contracte serveis de manteniment i vigilància 
de les instal•lacions esportives municipals. 

7.    Expedient 6153/2018. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
de formació de Promoció Econòmica, lot 2 Curs d’organització i gestió de 
magatzems. 

8.    Expedient 8210/2018. Devolució de la fiança de la llicència d’ocupació temporal 

 



 

per prestar el servei de Bar a la Festa de Cap d’Any dels 80 del Gimnàs Municipal.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

9.    Expedient 7960/2018. Llicència d'obres majors per a executar divisió horitzontal 
a l'immoble ubicat al c/ Rebato, 31 i c/ Sant Ermengol, 26, a instància de JSA, amb 
NIF XXXXX368P.

10.    Expedient 8129/2018. Llicència d'obres majors per a executar moviment de 
terres i construcció de mur de contenció a la parcel•la ubicada al c/ Progrès, 17, a 
instància de COMPAÑÍA LOGÍSTICA ACOTRAL, S.A.U., amb CIF A29094679.

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT
---

SUBVENCIONS

11.    Expedient 9685/2018. Aprovació de les bases que regiran els ajuts a la 
contractació laboral, línia 1 Suport a la millora de l’ocupabilitat , a la modalitat c) Ajuts 
a la contractació laboral, dintre dels Ajuts del Programa Complementari de Diputació 
de Barcelona de Millora de l’ocupabilitat 2019-2020.

12.    Expedient 1829/2019. Concessió subvenció nominativa exercici 2019 a la 
Fundació Abadia de Montserrat, 2025.

13.    Expedient 3729/2019. Concessió subvenció nominativa exercici 2019 a 
l’Associació de Veïns de Can Vilalba.

CONVENIS
---

PERSONAL

14.    Expedient 4645/2019. Bases de la convocatòria del concurs de mobilitat 
interadministrativa, entre funcionaris de carrera de qualsevol administració pública 
per a la provisió d’un lloc de treball d’Arquitecte/a Tècnic/a d’una plaça de Tècnic/a 
inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament d’Abrera per a l’any 2019.

15.    Expedient 4815/2019. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables 
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera i incloses a les nòmines dels 
mesos de maig i juny de 2019.
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