La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL
De conformitat amb allò establert en l’article 103 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en aplicació de l’article 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, us convoco a la sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
que tindrà lloc el proper dia 13 de juliol de 2020, a les 09:30 hores, en primera
convocatòria, que es desenvoluparà amb medis telemàtics mitjançant
videoconferència atenent les circumstàncies d’emergència sanitària, amb l’ordre
del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació coeficients correctors preus públics escola de música COVID 19.
3. Aprovació inicial del projecte per a la renovació integral de la claveguera
del c. Josep Tarradellas.
4. Devolució fiança definitiva del contracte d’obres de reparació de calçades
i ampliacions de voreres de diversos carrers, any 2018.
5. Atorgament subvencions directes corresponents a l’anualitat 2020
destinades al manteniment o millora dels serveis a les urbanitzacions amb
diferents associacions de propietaris.
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a la realització del Programa UBICAT 2019.
7. Atorgament subvenció directa a la Societat Coral Diadema Corberenca i
aprovació del Conveni regulador.
8. Precs i preguntes.
Si no podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de
l’Ajuntament abans de la data de la sessió.
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