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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, us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que 
tindrà lloc el proper dia 2 de maig de 2017, a les 10:00 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. Adjudicació del contracte de subministrament de dos vehicles tipus 4x4 

per a la Policia Local.
3. Adjudicació del contracte de la concessió administrativa demanial per a la 

gestió i explotació de la Piscina Municipal d'Estiu.
4. Pròrroga de col·laboració per a la promoció del voluntariat amb la Creu 

Roja Baix Llobregat Centre 2017.
5. Convocatòria de subvencions a les AMPA per al curs 2015-2016.
6. Acceptació del Programa complementari d'escolarització en primera 

infància per al curs 2016-2017.
7. Acceptació del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar 

social" i del "Programa complementari de serveis socials bàsics", Diputació 
de Barcelona.

8. Aprovació Conveni Associació de la Gent Gran del Casal de les Magnòlies 
2017 i subvenció 2016.

9. Acceptació del fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb 
plataforma telemàtica XALOC", Diputació de Barcelona.

10.Aprovació Contracte cessió temporal de dues motocicletes elèctriques.
11.Aprovació Conveni de col·laboració de pràctiques en empreses.
12.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 a89924e8e9ed456c9fbf21a5d01aba1e001

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