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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 12 de novembre de 2018, a les 09:00 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 de l’adaptació dels serveis del vehicle de reforç de la L2
integrada en el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant
els serveis regulars de transport públic.
3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de 15
finestres d’alumini a l’escola Jaume Balmes.
4. Aprovació addenda al Conveni regulador amb l’Associació Comissió de Reis
de Corbera de Llobregat (2018-2019).
5. Aprovació del Conveni de col·laboració regulador del finançament de
l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en situació de
fragilitat amb patiment emocional (2018-2019).
6. Aprovació de la pròrroga del Conveni de cooperació del transport adaptat
i assistit fix per a persones amb mobilitat reduïda i/o barem
d’acompanyament (2018).
7. 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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