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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 47 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 10 de juliol de 2017, a les 10:00 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. Aprovació preus contradictoris i modificació segona del contracte d'obres
de reparació del pavelló municipal d'esports, fase 1.
3. Adjudicació del contracte de servei de manteniment de les aplicacions
informàtiques Atalaya2 i Zktime.
4. Adjudicació del contracte de subministrament, en la modalitat de lloguer,
de dos vehicles tipus turisme per a la Policia Local.
5. Actualització de preus per a l'any 2017/2018 del contracte de gestió
integral del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic
amb inversió a les instal·lacions del municipi.
6. Adjudicació del contracte de subministrament d'una màquina de desherbar
amb aigua calenta.
7. Aprovació de la minuta tipus del conveni de cessió d'ús de karts.
8. Atorgament subvencions concurrència competitiva entitats àmbit cultural
any 2016.
9. Atorgament subvencions concurrència competitiva entitats àmbit esportiu
any 2016.
10.Aprovació de les bases del procés selectiu per cobrir vacant, en règim
d'interinitat de personal laboral, mitjançant concurs-oposició, inclòs en la
categoria de tècnic/a mig.
11.Precs i preguntes.
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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