JUNTA DE GOVERN LOCAL
Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 12 de juny de
2018 a les 18 hores amb l’ordre del dia que segueix.
ORDRE DEL DIA
I. EN ACTE PÚBLIC
Els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en
acte públic a la Sala Sessions d’aquesta Casa Consistorial:
SERVEIS
1. Contesta recurs al plec de clàusules tècniques de la licitació del servei de
recollida de residus.

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 ordinària anterior de data 30 de
maig de 2018.

CULTURA
4. Aprovació del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Begues i l’associació
CIPAG (Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia
Garraf-Ordal) per a la cessió d’ús d’espai de la cova de Can Sadurní.
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3. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begues i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona per al finançament de les obres d’integració d’infraestructures
viàries: millora de la connectivitat peatonal a l’entorn de la variant de
Begues – projecte d’acondicionament de terreny entre variant i Institut de
Begues amb camí peatonal.
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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
5. Subvenció a la Fundació Emalaikat per donar suport al projecte d’educació
dels centres matern-infantils de la població turkana (Kènia)
6. Subvenció econòmica a l’associació Cooperació en Acció per fer front a la
crisi social a Nicaragua.

L’Alcalde substitut,
Joan Molina i Molina
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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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