Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/26

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària

Data i hora

29 / de desembre / 2020 a les 18:30

Lloc

Participació a distància mitjançant videoconferència (segons la
Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de
març)
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«Videoconferència»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
CONTRACTES
1. Expedient G329/2016/30. Pròrroga del contracte de subministrament d’aigua
mineral natural, mitjançant fonts refredadores, a les dependències municipals de
l’Ajuntament d’Abrera.
2. Expedient 2792/2018. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.
3. Expedient 2422/2018. Pròrroga del contracte del servei de manteniment d'aparells
elevadors i subministrament d'elements substitutius, basat en l'acord marc de l'ACM.
4. Expedient 7148/2018. Ampliació del termini d’execució del contracte de serveis
d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Abrera.
5. Expedient 4165/2019. Pròrroga del contracte de serveis de formació de Promoció
Econòmica, Lot 3 Curs d’auxiliar de magatzem.
6. Expedient 1999/2020. Tercera pròrroga del contracte d’emergència de neteja i
desinfecció exterior dels contenidors de les fraccions paper, vidre i envasos dels
residus municipals com a conseqüència de la situació creada pel virus de la
COVID-19.
7. Expedient 2396/2020. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del
contracte de serveis de manteniment de les estacions de bombaments d’aigües
residuals, embornals i xarxa de clavegueram.
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ANUNCI

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
--ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
8. Expedient 5289/2020. Assabentat de declaració responsable d’obertura, a nom de
la raó social Formació de Conductors Mesvial, SL, per a l’activitat d’ensenyament de
conductors, al C. Martorell, 3-5, local 9, i aprovació de les liquidacions de la taxes
corresponents.
SUBVENCIONS
9. Expedient 1179/2019. Acceptació de la subvenció directa atorgada per la
Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere
corresponent a l’exercici de 2019.
CONVENIS
--PERSONAL
10. Expedient 5619/2020. Assabentat d’hores extraordinàries no compensables
realitzades pel personal de l’Ajuntament d’Abrera
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