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CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL

De conformitat amb allò establert en l’article 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i en aplicació de l’article 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que 
tindrà lloc el proper dia 13 de maig de 2019, a les 09:00 hores, en primera 
convocatòria, a la Sala d’Alcaldia d’aquesta Casa Consistorial, amb l’ordre del dia 
següent:

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Modificació dels preus públics per l'estacionament de vehicles en 

l'aparcament públic que s'incorporen a l'annex de l'ordenança 22.
3. Aprovació conveni Consell Comarcal control de mosquits 2019
4. Aprovació conveni cessió d’espai a l’entitat del Casal de la Gent Gran les 

Magnòlies. 
5. Aprovació conveni AMB finançament biomassa.
6. Aprovació conveni de col·laboració amb les AMPA per al servei de 

monitoratge de transport escolar, curs 2018-2019
7. Aprovació conveni amb l'Associació de Casals i Grups de Joves de 

Catalunya per a l'organització de l'assignatura "Educar en participació" als 
instituts del municipi.

8. Declaració licitació deserta contractació serveis recollida animals.
9. Adhesió acord marc equips impressió i multifunció.
10.Declaració deserta licitació contracte obres reforma prefectura Policia 

Local.
11.Adjudicació del contracte d'obres de reforma i ampliació del Casal de les 

Magnòlies.
12.Precs i preguntes.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General 
de l’Ajuntament abans de la data de la sessió.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

L’alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7135a505c1ad4e1b9ee6506e3f138774001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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