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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 21 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 l’Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya.
3. Atorgament subvencions a diferents associacions de propietaris pel
manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis a les
urbanitzacions.
4. Aprovació del conveni amb l’Associació Rafamans Solidària i concessió de
subvenció per al desenvolupament del Projecte de l’habitatge
d’emergència social.
5. Devolució de la fiança del contracte per a la reducció de la densitat de
l’arbrat i estassada del sotabosc.
6. Devolució de la fiança del contracte de la concessió administrativa per a
la gestió i explotació dels bars de les zones esportives municipals.
7. Adjudicació del contracte de serveis de visites guiades teatralitzades al
nucli històric de Corbera com a l’església de Sant Ponç.
8. Aprovació de la separata de la fase 3 del Projecte d’execució de reparació
i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’esports.
9. Aprovació de l’expedient per l’arrendament mitjançant adjudicació directa
d’un local destinat al Jutjat de pau.
10.Acceptació de la subvenció per a les millores i manteniment de la
Biblioteca Municipal Can Baró.
11.Precs i preguntes.
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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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