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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 setembre de 2020, a les 9:30 hores, en
primera convocatòria, que es desenvoluparà amb medis telemàtics atenent les
circumstàncies d’alerta sanitària del Covid-19, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació definitiva del Projecte per a la renovació integral de la
claveguera del carrer Josep Tarradellas.
3. Modificació del contracte de serveis d'atenció psicològica a l'Àrea de
Polítiques d'Igualtat.
4. Aprovació del conveni de col·laboració per a la promoció del voluntariat
entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu Roja del Baix
Llobregat per l’any 2020.
5. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'agent
de la policia local, funcionari/a de carrera i creació de borsa de treball.
6. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l’equip
d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.
7. 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
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