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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, us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que 
tindrà lloc el proper dia 26 de setembre de 2016, a les 10:00 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. Aprovació de l’adjudicació del contracte de servei de tractament de la fracció 

vegetal.
3. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de fusteria 

d’alumini exterior de l’Escola Jaume Balmes.
4. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres per a la instal·lació 

provisional al tram de  l’Av. Can Montmany, entre el carrer 13 i la Gran Via de 
Fontpineda.

5. Acceptació cessió de l’ús de la finca propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat anomenada “l’Avançada”.

6. Modificació del conveni de col·laboració del transport escolar, curs 2015-2016.
7. Donar compte de resolucions d’especial interès.

ASSUMPTES PER DELEGACIÓ DEL PLE (*)

8. Aprovació inicial del projecte modificat de les obres de les connexions i 
col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol i modificació 
de la relació de béns i drets afectats.

9. Aprovació compatibilitat de segona activitat al sector privat.

10. 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, 22 de setembre de 2016

L’alcaldessa

Montserrat Febrero i Piera

(*) Atès que aquests assumptes versen sobre matèria de competència plenària 
delegada en la Junta de Govern Local, es comunica a tots el regidors d’aquest 
Ajuntament el caràcter públic de la seva deliberació i se’ls convida a assistir-hi.
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