Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/7

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

20 / d’abril / 2021 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
APROVACIÓ D'ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 06-04-2021
CONTRACTES
2. Expedient núm. 9377/2018. Liquidació del contracte d’obres de millora de la xarxa
de clavegueram i devolució i cancel·lació de les garanties definitives.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3. Expedient núm. 5719/2020. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar
un habitatge unifamiliar a la parcel·la ubicada a l’Avinguda Moreneta, 30, al barri de
Les Carpes, a instància de [...], amb NIF xxx0629xx
4. Expedient núm. 256/2021. Llicència d'obres majors per a executar la construcció
d'una piscina d'ús particular a l'immoble ubicat al C/ Camèlia, 6, (LC), a instància de
[...], amb NIF xxx0856xx.
5. Expedient núm. 959/2021. Llicència d'obres majors per a executar la construcció
d'una piscina d'ús particular a l'immoble ubicat al C/ Vilafranca, 17, (AC), a instància
de [...], amb NIF xxx6049xx.
6. Expedient núm. 1167/2021. Llicència d'obres majors per a executar la construcció
d'una piscina d'ús particular a l'immoble ubicat al C/ Jaume I, 11, (AC), a instància de
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[...], amb NIF xxx5016xx.
ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
7. Expedient núm. 1208/2018. Inici expedient de clausura de l’activitat de fabricació
de formigó ubicada al paratge de Can Pous.
8. Expedient núm. 6097/2020. Proposta d’acord provisional de modificació de la
llicència ambiental, a nom de la raó social Logifruit, SL, per a l’exercici de l’activitat
de rentat d’envasos i vehicles i compactació de cartró, situada al C. Barcelona, 23.
SUBVENCIONS
9. Expedient núm. 590/2021. Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics de
caràcter universal per a les famílies d’Abrera en què hagi tingut lloc un naixement o
l’adopció de fills o filles, des de l’1 de desembre de 2020 al 30 de novembre de 2021.
10. Expedient núm.1446/2021. Acceptació Finançament de programes
complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials 2021.
11. Expedient núm. 1846/2021. Aprovació fons de prestació “Dispositius i programari
per facilitar el treball remot” Diputació de Barcelona any 2021.
CONVENIS
12. Expedient núm. 1396/2021. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera
i l’Associació In Via respecte al Projecte denominat de Suport a les famílies en
situació de vulnerabilitat.
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13. Expedient núm. 1685/2021. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Abrera per a la realització
d’activitats de control de mosquits durant l’any 2021.

