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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 17 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. Adjudicació del contracte de servei de manteniment dels servidors (20172020).
3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de 62
unitats de finestres de fusteria exterior d'alumini a l'Escola Jaume Balmes.
4. Pròrroga del contracte de servei per a la gestió i execució del casal d'estiu
per a l'estiu 2018.
5. Devolució de fiança del contracte de subministrament d'un mínim de 80
ordinadors.
6. Devolució de fiança del contracte de servei per al disseny, maquetació,
impressió i publicació de la revista municipal l'Avançada (2016).
7. Devolució fiança contracte obres consolidació franges perimetrals de baixa
combustibilitat (2015).
8. Devolució de fiança del contracte de servei per a la realització dels serveis
preventius (2012-2016).
9. Aprovació conveni de col·laboració amb Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a la realització d'activitats de control de mosquits durant
l'any 2017.
10.Aprovació conveni Joves per l'ocupació 2016.
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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