
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/12 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 12 / d’abril / 2018 a les 18:15 

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 332/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts del tercer i 

quart trimestre de 2017
3. Expedient 296/2018. Adopció de mesures per la condicionament de finques 

privades per motius de seguretat i salubritat
4. Expedient 1367/2017. Liquidació definitiva de les execucions subsidiàries 

corresponents a la neteja i condicionament de diverses finques de tiutlaritat 
privada

5. Expedient 385/2018. Contracte menor de subministrament d’una reproducció 
de l'escultura anomenada pescador de l'escultor Josep Cañas per a 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

6. Expedient 399/2018. Contracte menor de serveis Protecció de dades 
Personals

7. Expedient 228/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter major per a la 
reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar

8. Expedient 380/2018. Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats 
culturals de la Diputació de Tarragona

 



 

9. Expedient 391/2018. Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats 
culturals i d'interès ciutada, de caràcter singular

10.Expedient 398/2018. Sol·licitud de subvenció per activitats esportives 
singualrs de la Diputació de Tarragona

11.Expedient 189/2018. Sancionador per Infracció connexió d'aigua Av. 
Marquesa de Griny, 76-78

12.Expedient 406/2018. Expedient advertiments previs a la incoació exp. 
sancionador per connexió eventual fraudulenta d'aigua al Priorat.

13.Expedient 982/2017. Responsabilitat Patrimonial presentada per N.R.C. per 
caiguda a la via pública

14.Expedient 414/2018. Aprovació de factures

B) Activitat de control
15.Donar compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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