JUNTA DE GOVERN LOCAL

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 21 de març de
2018 a les 17:15 hores al despatx de l’alcaldia amb l’ordre del dia que segueix.
ORDRE DEL DIA
I. EN ACTE PÚBLIC
El següent punt correspon a competència delegada pel Ple, es tractarà en acte
públic a la Sala Sessions d’aquesta Casa Consistorial:
ALCALDIA
1. Compareixença i oposició al recurs de cassació interposat davant del
Tribunal Suprem per Red Elèctrica contra la sentència del TSJC que
desestima el recurs d’apel·lació 90/2017-R (Origen: RCA 118/2010).

II. EN ACTE NO PÚBLIC
Un cop finalitzat el punt anterior, es tractaran els següents punts al despatx de
l’Alcaldia en presència de l’alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de
govern:
ALCALDIA
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària de data
07.03.2018.
CULTURA

HISENDA
4. Bonificació de la taxa
d’autocompostatge.

d’escombraries

domiciliària

per

la

realització

5. Aprovació del compte de gestió recaptatòria de l’ORGT exercici 2017.
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3. Conveni amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat pel
desenvolupament cultural, científic i de reflexió de la comarca pel 2018.
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OCUPACIÓ
6. Projecte de manteniment i conservació de la via pública i d’edificis públics
municipals en el marc del programa metropolità de suport a les polítiques
socials municipals 2016-2019
MEDI AMBIENT
7. Aprovació proposta de pròrroga de conveni de col·laboració per a la
realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2018.
SERVEIS SOCIALS
8. Adjudicació de pis social a la Sra. A.A.M.
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
9. Subvenció a la Fundació Privada “Esport Solidari Internacional” per donar
suport al projecte “Un llapis per Ghana” (Àfrica).

L’Alcaldessa,
M. Mercè Esteve i Pi
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Nota: De no existir quòrum suficient la sessió es constituirà en segona convocatòria una
hora desprès de l’assenyalada per a la primera. En cas de no poder assistir-hi haureu de fer
saber a la Presidència els motius de la vostra absència.
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