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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 extraordinària de la JUNTA DE GOVERN
LOCAL, que tindrà lloc el proper dia 30 de Juliol de 2021, a les 9:00 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 concessió subvencions per a consum i manteniment de
l’enllumenat de diferents urbanitzacions 2021.
3. Adjudicació del contracte de servei de manteniment i suport integral del
sistema informàtic i de comunicacions.
4. Incoació del contracte de serveis per a l’execució de la campanya
d’educació ambiental en relació al nou sistema de recollida de residus
PaP.
5. Aprovació de la modificació del lot núm. 2 del contracte de serveis de
manteniment i neteja de la xarxa de pública del clavegueram.
6. Aprovació de la modificació del lot núm. 1 del contracte de serveis de
manteniment i neteja de la xarxa de pública del clavegueram.
7. Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord Marc del contracte de serveis
d'assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial destinada a les
entitats locals de Catalunya.
8. Modificació del contracte de serveis per a la neteja de les dependències
municipals.
9. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de càmeres de
lectura de matrícula de vehicles.
10.Aprovació del conveni per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques
municipals de la biblioteca Can Baró amb la Diputació de Barcelona.
11.Aprovar la sol·licitud de subvenció destinada a l’adquisició de llibres per a
la biblioteca municipal.
12.Precs i preguntes.
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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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