
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/3 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 31 / de gener / 2019 a les 19:00 

Lloc Sala de Juntes 

 

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 1491/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut d’aigua del 

tercer trimestre de 2018.
3. Expedient 26/2019. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter menor per 

l'arranjament de la façana al carrer Pau Casals, 25.
4. Expedient 1477/2018. Arxiu de l'expedient urbanístic per desestiment de 

l'interessat.
5. Expedient 1507/2018. Devolució d’ingressos indeguts corresponent a la 

liquidació de l’impost de l’increment valor dels terrenys de naturalesa urbana 
per error en el valor cadastral i generaració d'una nova liquidació.

6. Expedient 106/2019. Concessió targetes d'Armes de categoria quarta tipus A i 
B

7. Expedient 1258/2018. Responsabilitat patrimonial per mala col·locació de la 
tapa de la claveguera al c/ Burgos de Banyeres del Penedès.

8. Expedient 94/2019. Sol·licitud subvenció en espècie al Servei de Lectura 
Pública de Catalunya per adquirir llibres i diaris

9. Expedient 93/2019. Sol.licitud subvenció en espècies al Servei de Lectura 
Pública de Catalunya per adquirir novetats editorials en Català i Occità

 



 

10.Expedient 71/2019. Convocatòria i concessió de subvencions per 
procediment de concurrència competitiva en matèria d’Ajuts d’Urgència Social

11.Expedient 166/2018. Petició Despeses sanitàries dels treballadors any 2018
12.Expedient 95/2019. Aprovació nòmines mes gener
13.Expedient 113/2019. Aprovació de Factures

B) Activitat de control
14.Donar Compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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