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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 9 de juliol 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. Aprovar el Conveni regulador amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat i atorgar una subvenció per a la realització d’estudis i projectes
culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat
que se han desenvolupat a l’any 2018.
3. Aprovar el Conveni regulador amb l’entitat La Xarxa-Corbera i atorgar una
subvenció per les activitats relacionades amb el món de la cultura i
l’espectacle, realitzades durant l’any 2017.
4. Aprovació convocatòria de subvencions adreçades a les AMPA, curs 20162017.
5. Sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’escoles municipals de música i arts.
6. Sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’escoles bressol municipals.
7. Devolució de fiança del contracte de servei pel manteniment integral del
CPD de l’Ajuntament (2015-2017).
8. Devolució de fiança del contracte de servei de tractament de la fracció
vegetal de residus municipals i del residu verd públic (2014-2016).
9. 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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