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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/27

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

2 de setembre de 2020 a les 10:00 h.

Lloc

Sala de sessions
No admet participació a distància

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (exp.
2988/2020)
3. Aprovació aportació AMB juliol 2020 (exp. 263/2020)
4. Declaració desestiment del recurs de reposició i aixecament de la suspensió
per la formalització del contracte d'assistència lletrada i assessorament jurídic
(exp. 1924/2020)
5. Aprovació bases proves selecció Inspector Policia Local (exp. 1361/2020)
6. Aprovació autorització i disposició pagament factures deixalleria municipal
(exp. 2421/2020)
7. Aprovació Memòria valorada Projecte d'ampliació xarxa d'abastament d'aigua
potable c/ Menorca i connexió horts C-58 (exp. 1567/2020)
8. Aprovació Memòria valorada Projecte executiu per a la instal·lació d'una
estació de recàrrega per a vehicles elèctrics (exp. 1118/2020)
9. Aprovació Plecs de clàusules i licitació del contracte de subministrament, en
règim d'arrendament, de l'enllumenat nadalenc (exp. 2177/2020)
10.Justificació despeses obres d'adequació dels locals adjacents al Centre Cívic
(exp. 2446/2020)
11.Contracte menor d'obres d'instal·lació de mosquiteres a les finestres de les
aules de preescolar dels CEIPS de Badia (exp. 2892/2020)
12.Contracte menor de serveis d'actuació a dues zones del perímetre de les
escoles La Sardana i La jota per crear dos nous accessos (exp. 2690/2020)
13.Contracte menor de serveis per al disseny i implementació d'una plataforma
de venda online i repartiment a domicili pel Mercat municipal (exp. 2802/2020)
14.Reintegrament parcial de la concessió administrativa del bar del Poliesportiu
(exp. 2782/2020)
15.Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació de comerciants per a la
dinamització del comerç local (exp. 2084/2020)
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

16.Aportació econòmica conveni Cartera serveis itinerants 2020 (exp.
3065/2019)
17.Aixecament parcial suspensió Contracte de serveis de socorrisme i
monitoratge (exp. 1845/2020)
18.Temes d'urgència
B) Activitat de control
C) Precs i preguntes
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