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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 22 de maig 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. Acceptació fons de prestació plataforma telemàtica Xaloc 2019
3. Acceptació ajut Programa complementari millora ocupabilitat 2019 (2a
edició)
4. Adjudicació del contracte de serveis per a la gestió i execució del casal
d'estiu 2019.
5. Incoació del contracte de serveis de neteja, inspecció i manteniment de la
xarxa de clavegueram municipal
6. Incoació contracte serveis realització estudi valoració llocs treball
7. Incoació contracte obres millora hidràulica 4 passos Riera Corbera
8. Aprovació definitiva Projecte per a la renovació integral del clavegueram
del carrer de la Miranda
9. Incoació del contracte de subministrament amb estesa de sorra rentada a
les àrees infantils i escoles del municipi.
10.Aprovació Conveni amb AFA El Mirador per l'auxiliar de Conversa
11.Aprovació atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb La Penya
del Corb 2019.
12.Aprovació full compromís per a l’aportació econòmica per donar resposta
a l’emergència a Indonèsia.
13.Aprovació Conveni CORDIBAIX 2019
14.Aprovació Conveni ACOSU 2019
15.Rectificació acord PRIMER i SEGON subvenció del manteniment
enllumenat 2019 i darrer trimestre 2018.
16.Aprovació Carta de Serveis Generals a la Ciutadania i Carta de Serveis de
la OAC.
17.Precs i preguntes.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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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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