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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 15 de novembre de 2021, a les 9:30 hores, en
primera convocatòria, que es desenvoluparà amb medis telemàtics de
conformitat amb el Decret 919/2021, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de l'expedient i adjudicació del contracte de subministrament
de l'aplicació informàtica SIGEP.
3. Devolució de la fiança del contracte de serveis per a la neteja d’edificis
municipals.
4. Aprovació de l’expedient i incoació del contracte de subministrament amb
instal·lació de tanques d'hoquei per a la pista esportiva semicoberta.
5. Adhesió a l’Acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya, per a
la contractació del subministrament de bosses i fundes compostables,
cubells i bujols per a la recollida selectiva.
6. Aprovació de l’expedient i incoació del contracte de subministrament de
saques de ràfia per a la recollida de fracció vegetal no llenyosa PaP.
7. Aprovació de la pròrroga de l’Acord de col·laboració en el marc del
projecte d’aprofitament dels excedents alimentaris.
8. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’AMB d'una subvenció per al
projecte denominat Vulnerabilitat econòmica i subministraments bàsics.
9. Aprovació subvenció a les diferents Associacions de Propietaris o Juntes
de Compensació corresponents a l’anualitat 2021, destinada a sufragar
despeses de l’exercici 2020.
10.Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d’una borsa de
treball d'Auxiliar Tècnic/a de ràdio.
11.Precs i preguntes.
Si no 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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