
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/35 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 9 / de novembre / 2017 a les 18:30 

Lloc Sala de Juntes 
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 1228/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts d'aigua 

del segon i tercer trimetre de 2017
3. Expedient 1401/2017. sol·licitud de bonificació en l'aigua per tenir la condició 

de família nombrosa.
4. Expedient 1261/2017. sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts d'aigua 

del segon i tercer trimestre de 2017
5. Expedient 1404/2017. Requedir la retirada de les soques d'uns arbres del 

contenidor de poda de la Urb. Els Boscos
6. Expedient 1384/2017. Contracte menor de subministrament i enquadernació 

de quatre volums dels índexs de tres etapes de la Revista El Cérvol de 
Banyeres del Penedès.

7. Expedient 33/2016. Sol·licitud de llicència d'obres majors Endesa
8. Expedient 1388/2017. Contracte menor de servei per “Campanya 

d’esterilització d’animals domèstics” per un període màxim d’un any al 
municipi de Banyeres del Penedès.

9. Expedient 1387/2017. Recurs Administratiu, desestimar reintegre quantitats 

 



 

abonades projecte reparcel.lacio Els Boscos
10.Expedient 1226/2017. Requeriment de l'AGE sobre l'aprovació de factures
11.Expedient 1399/2017. Aprovació de factures

B) Activitat de control
12.Donar compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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