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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 25 de març de 2019, a les 09:00 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. Sol·licitud concessió subvenció per al projecte millora del Camí del
Pessebre.
3. Incoació del contracte de serveis per a la gestió i execució del Casal
d'estiu municipal (2019).
4. Adjudicació del contracte d'obres de conservació i manteniment d'un
tram de les calçades dels carrers Baix Penedès i Empordà.
5. Devolució de la fiança per a la gestió indirecta del servei públic de
l'escola bressol municipal "El Petit Corb".
6. Adjudicació del contracte de serveis pel manteniment de l'aplicació
informàtica Gespol (2019-2020).
7. Aprovació reajustament de les anualitats del contracte de
subministrament d'ordinadors.
8. Convocatòria per a l'atorgament de les subvencions adreçades a les
escoles, instituts i escola bressol pública del municipi (curs 20172018).
9. Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per a la gestió del servei públic de transport escolar (curs
2018-2019).
10.Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, en el marc del programa UBICAT 2018 (2019).
11.Aprovació Conveni Específic SIAVT Annex 2 al Conveni Marc amb el
Servei Català de Trànsit.
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.
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