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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 17 de desembre 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:
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1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Adhesió al contracte basat en l'Acord marc de subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
3. Adhesió a la segona pròrroga del derivat de l'Acord marc de
subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya.
4. Reajustament dels imports de les anualitats del contracte de
subministrament del vehicle Nissan XTrail.
5. Prorrogar el contracte de manteniment de l'aplicació informàtica
"Absis/Berger-Levrault" (2019).
6. Incoació del contracte d’obres de conservació i manteniment de dos trams
de la calçada dels carrers Baix Penedès i Empordà de la Urbanització Creu
Nova.
7. Aprovació Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions, del
Programa Corbera Activa’t, per a persones que s’estableixin com
autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.
8. Aprovació Conveni de col·laboració amb FAREM i l'atorgament d'una
subvenció destinada a finançar la realització d'activitats d'acció social al
municipi (2018).
9. Aprovació d'una subvenció a favor de l'Associació de Veïns de Can Margarit
polígon II, destinada al cost proporcional del consum elèctric de 18 punts
de llum (2016).
10.Ratificar l'addenda al conveni vigent i atorgar una subvenció a l’Associació
de propietaris de la Servera destinada a restablir les condicions de
l’enllumenat (2018).
11.Atorgament subvenció a l'Associació de Veïns del Polígon II de Can
Margarit per fer front als treballs de millora del sistema d'enllumenat
públic, manteniment i consum.
12.Ratificar les addendes als convenis de col·laboració de les urbanitzacions
d’El Solei dels Herbatges i Santa Maria de l’Avall i atorgar a les juntes de
compensació les subvencions destinades al manteniment de vies i serveis
públics (2015).
13. Aprovació subvencions a les diferents associacions de propietaris
d'urbanitzacions, amb conveni subscrit, destinades a sufragar les
despeses de manteniment realitzades a l'exercici 2017 (2018).
14.Aprovació Bases del procés de Pressupostos Participatius, iniciat al juliol
de 2017, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la presa de decisions
sobre el destí d’una part del pressupost públic municipal (2018-2019).
15.Aprovació Conveni pel desenvolupament del projecte “Pla Estratègic dels
7 municipis”.
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16.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.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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