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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  2 de maig 2022, a les 9:30 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. Coneixement del canvi de denominació social de l'empresa adjudicatària 

del contracte de serveis de manteniment i suport  integral dels sistemes i 
xarxes informàtiques municipals.

3. Aprovació inicial del projecte tècnic de reorganització i redefinició d’un 
espai polivalent al Pavelló Municipal d’Esports per a les Entitats del 
municipi.

4. Adjudicació del contracte de serveis de recollida PaP i transport dels 
residus voluminosos i de la fracció vegetal.

5. Aprovació  de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades 
a finançar entitats vinculades als centres educatius públics del municipi 
per al curs 2020-21.

6. Aprovació de l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per 
participar en un procés selectiu una plaça de Tècnic/a mitjà/na 
d’intervenció.

7. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació Cercat per la 
defensa dels gats ferals 2022.

8. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants i   
Empresaris de Corbera per a la dinamització, manteniment de la zona 
comercial i adaptació del teixit comercial 2022.

9. 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 08dd8e5dd1fd407a926c7ba0b1db7731001

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

Metadades Classificador:Ordre del dia  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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