ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Donar-se per assabentada de la recaptació en concepte de la taxa 2.8. per la
recollida de residus municipals corresponent al tercer trimestre de 2021.
2. Acceptació d’una subvenció per a la realització de cinc contractes de treball en
pràctiques atorgada pel Servei Local d’Ocupació de Catalunya.
3. Acceptació d’una subvenció del catàleg 2021 del Pla de concertació xarxa de
Governs Locals 2020-2023 atorgada per la Diputació de Barcelona.
4. Acceptació de l’ajut econòmic per a l’Ampliació, adequació i millora del pavelló
municipal d’esports de Plana Lledó aprovat per la Diputació de Barcelona.
5. Aprovació de bonificacions de la Prestació Patrimonial Pública No Tributària
reguladora del subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus
municipals, corresponents al tercer trimestre i pendents del segon trimestre de
2021.
6. Aprovació del preu públic de la programació d’Arts i Escena 2021 pels espectacles:
Requiem d’un Paisatge. Atlantis 2020 i Mélodie Gimard TrioFlamenc-fusió.
7. Aprovació de la certificació núm. 1 del contracte d’obra de la impermeabilització
de dues cobertes del casal Sant Jordi executada per Constru-Eco Park, SL.
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