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ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 1
D’OCTUBRE DE 2020, A LES SIS DE LA TARDA (18.00 H) A LA SALA DE
JUNTES DE LA CASA DE LA VILA.
1.

Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 17 de setembre de 2020.

2.

Gestió ordinària de l’alcaldia.

3.

Proposta de ratificació del decret de l’alcaldia 2020/793, de 29 de
setembre, d’aprovació de les nòmines dels empleats públics de
l’ajuntament, corresponents al mes de setembre de 2020.

4.

Proposta d’aprovació de la remesa de factures corresponent al mes de
setembre de 2020 (2).

5.

Proposta d’atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant Joan Baptista
del Catllar.

6.

Proposta d’adjudicació de l’obra d’arranjament d’una part del paviment de
la zona de contenidors de la urbanització Mas de Gerembí.

7.

Proposta d’adjudicació de l’obra de distribució interior de l’hotel d’entitats
per disposar de més espais.

8.

Proposta d’adjudicació del subministrament de material divers de
senyalització vial.

9.

Proposta d’adjudicació del subministrament d’un marcador electrònic pel
camp de futbol municipal.

10. Proposta d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un lloc de treball
d’operari/a, oficial de segona, de la brigada municipal, mitjançant concurs
oposició lliure, en règim laboral i amb caràcter fix.
11. Proposta de resolució de la petició de regularització de quotes a la
seguretat social no liquidades que efectua un empleat municipal.
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12. Torn obert de paraules.
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El Catllar, a data de la signatura digital.
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