CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ NÚM. 03/2011

D'acord amb les atribucions que em confereix l'article 53 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, he resolt convocar
a la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, que tindrà lloc el proper dilluns, dia 24 de
gener de 2011, a les 19:30 hores, a l'Ajuntament, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació, si escau, de l'esborrany de l’acta de la sessió de data 10 de gener 2011.
Aprovació, si escau, de llicències urbanístiques.
Aprovació, si escau, de la relació de factures 11/2010 corresponent al mes de
desembre.
Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada per al control del subministrament
d’aigua pel consum humà.
Acceptació, si escau, d’una subvenció concedida per la diputació de TarragonaSam, per a la millora de la instal·lació i adaptació de la xarxa d’aigua.
Acceptació, si escau, de la subvenció de caràcter excepcional atorgada per a la
reparació urgent de la barbacana de l’edifici de l’ajuntament per despreniments.
Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada per a reduir la proliferació
d’animals peridomèstics i/o la recollida d’animals abandonats.
Aprovació, si s’escau, de la tercera i última certificació de l’obra “fase 2 sala d’usos
múltiples. Projecte bàsic i d’execució de la biblioteca municipal i local d’usos
múltiples “cinema nou” de Montbrió del camp”.
Aprovació, si s’escau, de la primera certificació de l’obra “projecte de remodelació
del c/nou fase 2”.
Acord de la junta de govern local d’inici de l’expedient i aprovació de la despesa:
Contracte Menor “Acabats en la Biblioteca Municipal”.
Sol·licitud si s’escau de subvenció amb càrrec al romanent del pla d’acció municipal
2008/2011, per una actuació.
Aprovació, si escau, d’una petició de bestreta extraordinària a base gestió
d’ingressos.
Urgències.
Torn obert de paraules.

Montbrió del Camp, 20 de gener de 2011
L’alcalde
F. Xavier Escoda Martínez

