
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/9 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 14 / de març / 2019 a les 18:30 

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 79/2019. Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient per manca de 

documentació.
3. Expedient 101/2019. Deixar sense efectes la sol·licitud de reducció en les 

taxes municipals, per ingressos mínims.
4. Expedient 305/2019. Col.laboració econòmica en la caminada solidaria i trail 

d'iniciació organitzat per l'institut de l'Arboç
5. Expedient 248/2019. Organitzar la 3º Edició de la Banyerenca, cursa i 

caminada popular.
6. Expedient 320/2019. Contracte menor de subministrament d'una reproducció 

en bronze de l'escultura Nu de nen
7. Expedient 1423/2018. Contracte menor d'obres d'arranjament de l'arbrat a 

l'Avinguda Verge del Priorat
8. Expedient 197/2019. Concessió de llicència de connexió a la xarxa municipal 

d'aigua
9. Expedient 122/2019. Sol.licitud llicencia urbanística de caràcter menor per 

reformar la cuina i el bany de l'habitatge del carrer Orquídies, 22 del Priorat 
de Banyeres

 



 

10.Expedient 145/2019. Sol.licitud llicència urbanística de caràcter menor per 
substitució de la banyera a l'habitatge del carrer Albert Santó, 16

11.Expedient 162/2019. Sol.licitud llicència urbanística de caràcter menor per 
arranjament de la façana de l'habitatge del carrer Pau Casals, 36-38

12.Expedient 221/2019. Sol.licitud llicència urbanística de caràcter menor per la 
reparació de l'arqueta sifònica a l'habitatge del carrer Burgos, 4

B) Activitat de control
13.Donar Compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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