Benvolguts/des,
Us enviem la convocatòria amb el corresponent ordre del dia de la Junta de Govern
Local, que es durà a terme el proper dia 29/04/2022 a les 09:00 hores al Palau
Municipal, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 11 i 25
de març de 2022.
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3. Educació. Aprovació de l’ampliació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social
per la gestió de les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022.
4. Patrimoni del Sòl. Autorització del canvi d’activitat de les parades núm. 157 i 158
del Mercat Central.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
5. Educació. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya de manteniment de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. C.Ll.R., treballadora de
la Fundació IMFE «Mas Carandell», per a l’exercici d’una segona activitat privada.
7. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del
subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de
la corporació municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD)
interconnectats amb fibra òptica fosca.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació d’una
modificació del contracte de subministrament i instal·lació dels punts d’accés,
manteniment i connexió a internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte wifi4eu.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Assessoria jurídica. Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per a la gestió i funcionament de l'Oficina de Rehabilitació.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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