
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/28 La junta de govern local 

 

Amadeu Benach i Miquel, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, 

DISPOSO: 

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat: 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 7 / de setembre / 2017 a les 18:15 

Lloc Sala de Juntas 
No admet participació a distància

 

SEGON.  Que  es  duguin  a  terme  els  tràmits  legals  oportuns  per  a  efectuar  la 
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat. 

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent: 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 561/2017. Sol·licitud de llicència d'obres majors, per a l'ampliació i 

reforma d'habitatge i construcció de piscina
3. Expedient 936/2017. Sol·licitud de llicència d'obres majors, per a la reforma 

d'una coberta
4. Expedient 1142/2017. Sol·licitud de llicència d'obres menors, per a la 

substitució de rajoles interiors i exteriors i canvi de cuina
5. Expedient 1145/2017. Sol·licitud de llicència d'obres menors, per connexió a 

la xarxa de gas
6. Expedient 1005/2017. Autorització ús Plaça Ajuntament per celebrar dinar 

dels Diables
7. Expedient 1030/2017. Autorització celebració arrossada a la Penya Blaugrana 

de Banyeres el 24 de setembre de 2017 a la plaça Onze de setembre i cessió 
de material públic.

8. Expedient 1031/2017. Queixa de la brutícia de les escales de la plaça Onze 
de setembre.

9. Expedient 1156/2017. Sol·licitud material públic i accés a locals públics per 

 



 

celebrar dinar dels Diables el 10 de setembre a la plaça de l'Ajuntament.
10.Expedient 1065/2017. Sol·licitud de subvenció Pla Comarcal de camins 

municipals, anualitat 2017
11.Expedient 1168/2017. Aprovació de factures

B) Activitat de control
12.Donar compte dels Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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