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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 28 de desembre 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. Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances 

amb destinació a entitat locals de Catalunya. 
3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de tanques 

perimetrals a pista semicoberta d'hoquei.
4. Aprovació de l’expedient i adjudicació del contracte de subministrament 

de carburant de vehicles municipals.
5. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’obres per a 

executar la restitució del talús de la Guixera d’en Bonastre.
6. Adjudicació del contracte d'obres de consolidació del talús de la Guixera 

d'en Bonastre.
7. Adjudicació del contracte d’obres de reparació del mur exterior de les 

pistes esportives semicobertes.
8. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació d'equipament 

per a la renovació i millora de la xarxa LAN i WIRELESS municipal 
9. Incoació de l’expedient de contractació de les obres pel condicionament 

bàsic de les instal·lacions esportives de la Creu de l'Aregall.
10.Aprovació i incoació de l’expedient de contractació de les obres de 

renovació de la xarxa de clavegueram per a la creació del nou node del 
camp de futbol municipal i la nova claveguera al Carrer de Frederic Soler 
“Pitarra”.

11.Aprovació i incoació de l'expedient d'obres de reposició i millora de les 
voreres del municipi.

12.Aprovació declaració deserta licitació contracte subministrament, en dos 
lots, d'instruments musicals i equip de sonorització per l'Escola de Música.

13.Aprovació expedient i incoació del contracte d’obres de reposició i millora 
paviments asfàltics de les vies públiques.

14.Aprovació pròrroga conveni FAREM, any 2022.
15.Aprovació pròrroga conveni CORDIBAIX, any 2022.
16.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.

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 29d36aad2b5e4c289e0881f506411874001

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