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CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA

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 extraordinària de la Junta de Govern 
Local, que tindrà lloc el proper dia 20 de desembre de 2018, 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. Aprovació certificació final obres consolidació franges perimetrals de baixa 

combustibilitat.
3. Incoació contracte obres nova pavimentació calçada recinte Deixalleria.
4. Aprovació de la modificació tercera del contracte de gestió del servei públic 

de recollida i transport de residus municipals i neteja viària.
5. Devolució de fiança de les obres per a la instal·lació d'un paviment 

provisional en el tram de l'Avinguda Can Montmany entre la Gran Via 
Fontpineda i el carrer 13 de Sta. Maria de l'Avall.

6. Atorgament subvenció 20.000 a l’Associació de Veïns de la Soleia per a les 
millores d’accés de la urbanització des de Sant Andreu de la Barca.

7. Adjudicació contracte obres renovació tram final clavegueram carrer Font 
del Pontarró.

8. Aprovació del Conveni regulador amb l’entitat Xarxa de Dones 
Emprenedores de Corbera, destinat a finançar les activitats de prevenció 
i sensibilització en temes de salut de dones i violència masclista (2018).

9. Aprovació Conveni per a la realització del Mercat del Bandoler 2018.
10.Aprovació certificació final obres Lot 1 del contracte d'obres de conservació 

i manteniment d'un tram del carrer Font Vella.
11.Aprovar la concessió dels ajuts econòmics en el marc de la convocatòria 

de subvencions 2018, adreçades al foment de projectes, activitats i serveis 
d’utilitat pública i interès social, de caràcter cultural de l'exercici 2017.

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 5665e265325d45c8b6487ae3af11f074001

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