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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 9 de setembre de 2019
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de
les dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 de setembre de 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes
de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els següents assumptes, els quals es retiren
de l’ordre del dia degut a una incidència generalitzada dels sistemes informàtics:
1. Aprovació de la devolució de la fiança del contracte de subministrament
amb manteniment de 101 llicències de software antivirus (2015-2018)

3. Aprovació de la devolució de la fiança del contracte de subministrament,
d’un mínim de 90 ordinadors, en la modalitat d’arrendament sense opció
a compra (2014-2018)
4. Precs i preguntes
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
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2. Aprovació de la rectificació de l’errada material del nom de l’empresa
adjudicatària en l’acord de la devolució de fiança del contracte de serveis
pel manteniment integral del CPD de l’Ajuntament (2015-2017)
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:10
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico”.
La secretària acctal., Marta Puig Puig
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