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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 28 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 amb l’entitat La Xarxa-Corbera de l’any 2021.
3. Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc del contracte de serveis de
manteniment dels ascensors a edificis municipals de l'Associació catalana
de Municipis.
4. Declaració de licitació deserta del contracte de subministrament de portes
i finestres en tres edificis de titularitat municipal.
5. Aprovar la despesa per a l’execució dels treballs inclosos dins la prestació
P6 del contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic.
6. Adjudicació del contracte dels serveis de prevenció de riscos laborals aliè
a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
7. Adhesió a l’acord marc del contracte del subministrament d’energia
elèctrica i baixa tensió de l'Associació catalana de Municipis.
8. 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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