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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  31 d’octubre de 2022, a les 9.30 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. Aprovació del Conveni amb l'Associació de persones amb discapacitats 

intel·lectuals o físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, la Palma de 
Cervelló i Cervelló (FAREM) corresponent a l'any 2022.

3. Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc del contracte de subministrament 
d’un punt recàrrega per vehicles elèctrics.

4. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de diversos 
elements a les cuines dels HPO.

5. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de material 
d’oficina i entorn informàtic.

6. Aprovació de la modificació i segona pròrroga del contracte de serveis 
veterinaris pel control colònies gats.

7. Aprovació de l’expedient de contractació de serveis pel manteniment i 
reparació dels paviments de la via pública.

8. Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc del contracte de subministrament 
de 9 ordinadors.

9. Aprovació inicial del document tècnic “Projecte tècnic d’implantació d’una 
activitat destinada a trial en un equipament públic de la zona baixa del 
nucli urbà”.

10.Precs i preguntes.

L’alcaldessa.
Montserrat Febrero i Piera

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General 
de l’Ajuntament abans de la data de la sessió.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10336551f84e4d268a53a305219b850c001

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

Metadades Classificador:Ordre del dia  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
o

n
ts

er
ra

t 
F

eb
re

ro
 i 

P
ie

ra
27

/1
0/

20
22

L
'a

lc
al

d
es

sa

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

		2022-10-27T14:42:22+0200
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




