
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2018/10 Junta de Govern Local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 23 / de març / 2018 a les 13:00

Lloc Sala de sessions
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions 

(Expedient 864/2018) 
3. Aprovació ajuts d'urgència social corresponents al mes d'abril de 2018 

(Expedient 858/2018) 
4. Excedència voluntària treballadora Silvia Domenech Gutierrez (Expedient 

784/2018) 
5. Acceptació adscripció comissió de serveis funcionària Antonia Albert Peñalver 

(Expedient 743/2018) 
6. Rescissió titularitat concessió admninistrativa parades mercat 155-156 i baixa 

cambra de fruites i verdures núm. 3 (Expedient 655/2018) 
7. Acceptació revocació parcial PQPI 2011-12 (Expedient 765/2018) 
8. Aprovació pròrroga contracte de serveis de prevenció aliè en matèria de 

riscos laborals (Expedient 734/2018) 
9. Contracte menor de serveis del Taller de Cuina dins projecte Cruïlla 

(Expedient 393/2018) 
10.Contracte menor serveis de contractacióserveis de implementació, execució i 

seguiment de les actuacions d'estudi assistit per l'alumnat de primària i 
secundària (Expedient 2870/2017) 

11.Contracte menor serveis de planificació, programació i desenvolupament PFI 
Aux. Comerç i Atenció al Públic (Expedient 2707/2017) 

12.Contracte menor servei Ioga durant l'embaràs (Expedient 2480/2017) 
13.Aprovació quotes comunitat local comercial núm. 92 (Expedient 790/2018) 
14.Aprovació quotes comunitat local comercial núm. 3 (Expedient 651/2018) 
15.Aprovació quotes comunitat local comercial núm. 99 (Expedient 650/2018) 
16.Desestimació al·legacions presentades al traspàs del local comercial núm 83 

(Expedient 2925/2017) 
17.Justificació ajuts econòmics Diputació de Barcelona 2017 (Expedient 
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719/2018) 
18.Contracte menor de serveis d'assistència tècnica per a la redacció dels plecs 

de condicions dels serveis de recollida i neteja viària (Expedient 3012/2017) 
19.Justificar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, en el marc 

del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016 – 2017 
anualitat 2017 (Expedient 1898/2016) 

20.Aprovació conveni de col·laboració amb l'AIGMB per a la gestió de l'Auditori 
Municipal (Expedient 876/2018) 

21.Temes d'urgència 
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