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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 14 de juny de 2021, a les 9:30 hores, en primera
convocatòria, que es desenvoluparà amb medis telemàtics de conformitat amb
el Decret 919/2021, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Creu Roja destinada a
finançar les activitats per a la promoció del voluntariat 2021.
3. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell comarcal per a la
realització de les activitats de control de mosquits 2021.
4. Aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió del servei
complementari de suport al transport escolar consistent en el monitoratge
per al curs 2020-2021.
5. Aprovació de l’acceptació de la concessió per part de la Diputació de
Barcelona del recurs tècnic per a la realització de l’actuació Delegat de
protecció de dades.
6. Aprovació de l’expedient de contractació de les d'obres d'ampliació del
correcan existent entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú.
7. Aprovació de la certificació final del contracte de serveis per l’escatat de
la vegetació a les voreres de diferents urbanitzacions.
8. Aprovació de la certificació final del contracte per a l’execució de les obres
de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Antoni Gaudí.
9. Precs i preguntes.

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