Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/14

La Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

20 / de juliol / 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 06-07-2021.
CONTRACTES
2. Expedient G329/2017/09. Incoació de l’expedient de cessió del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament amb opció a compra, i serveis de manteniment
de màquines de fitness per al CAM de l’Ajuntament d’Abrera.
3. Expedient 4459/2018. Resolució del procediment d’indemnització per la suspensió del
contracte serveis de neteja dels equipaments esportius atesa la situació de crisi sanitària
del COVID-19.
4. Expedient 4459/2018. Incoació del procediment de indemnització per la suspensió del
contracte serveis de neteja dels equipaments esportius atesa la situació de crisi sanitària
del COVID-19.
5. Expedient 2799/2019. Liquidació del contracte de serveis de gestió integral dels residus
de la deixalleria i devolució de la garantia definitiva.
6. Expedients 3105/2020. Pròrroga del contracte de serveis de neteja de les escoles i
reajustament de les anualitats de la licitació dels serveis de neteja dels centres municipals,
esportius, escoles i auditoria.
7. Expedient 2899/2021. Aprovació de l’expedient relatiu al contracte administratiu de
serveis d’intervenció en espais públics per treballar la convivència ciutadana a Abrera.
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ANUNCI

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
--ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
--SUBVENCIONS
8. Expedient 997/2021. Concessió subvenció nominativa 2021 a AMPA Escola Josefina
Ibáñez.
CONVENIS
9. Expedient 3042/2021. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat per al Transport Adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda, per a l’any
2020-24.
PERSONAL
--ALTRES ASSUMPTES
--SOBREVINGUTS
---
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