Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 28/07/2017
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2017/24

La junta de govern local

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

Ordinària

Data i hora

31 / de juliol / 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
Previ.) Conferir, si s'escau, el caràcter ordinari a la sessió per suspensió de la
sessió ordinària preestablerta no celebrada en data 27 de juliol
Amb motiu de la baixa mèdica del secretari interventor tresorer el passat 17 de juliol
de 2017, i per manca de persona que el pogués substituir en les seves funcions, no
va poder celebrar-se la sessió ordinària preestablerta pel passat 27 de juliol.
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 574/2017. Aprovació d'empadronament en habitatge
3. Expedient 972/2017. Reconeixement de bonificació en l'aigua per família
nombrosa
4. Expedient 1018/2017. Aprovació padró recollida escombraries segon
semestre 2017
5. Expedient 1019/2017. Aprovació del padró de l'aigua del segon trimestre de
2017
6. Expedient 1023/2017. Canvi de titularitat de títol de nínxol
7. Expedient 1039/2017. Baixa dels rebuts de brossa per no correspondre al
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Tipus de convocatòria

DECRET

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/07/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número : 2017-0100 Data : 28/07/2017

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

C) Precs i preguntes
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B) Activitat de control
26.Donar compte de l'expedient 643/2017. en relació a les portes instal·lades al
voltant de la Masia de Casa Roja
27.Donar compte de l'expedient 1007/2017 referent al volum de la música en la
Festa Major
28.Donar compte de l'expedient 1034/2017 referent a la fuita d'aigua del carrer
Cactus, 18 de Casa Roja
29.Donar compte de l'expedient C/15/042 referent a l'acta d'acceptació de Perit
designat del recurs ordinari 23/2015 "MIRACLES"
30.Donar compte dels Decrets
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titular
8. Expedient 947/2017. Inscripció en el Registre d'animals potencialment
perillosos
9. Expedient 669/2017. Sol·licitud i Reclamació d'aigüa estancada riera darrere
Restaurant Els Boscos
10.Expedient 852/2017. Sol·licitud en referència als clots cantonada c/Albert
Santó amb C/Àngel Guimerà
11.Expedient 992/2017. Sol·licitud per rebre tots els escrits de l'Ajuntament en
castellà.
12.Expedient 797/2017. Contracte Menor de Subministrament, reproduccio del
relleu anomenada cervols Josep Cañas
13.Expedient 833/2017. Contracte Menor de subministrament, butlletins
municipal
14.Expedient 954/2017. Contracte Menor de serveis, reparació clorador dipòsit
d'aigua
15.Expedient 967/2017. Contracte Menor de subministrament, roba de treball per
l'escola bressol municipal
16.Expedient 983/2017. Contracte Menor de serveis, reparació generador
17.Expedient 999/2017. Contracte Menor de serveis, construcció tarimes
contenidors recollida d'escombraries
18.Expedient 1000/2017. Contracte Menor de serveis, pintar aules i pissarres del
CEIP Mare de Déu del Priorat
19.Expedient 1015/2017. Contracte Menor de subministrament, adquisició llibres
per biblioteca municipal
20.Expedient 1038/2017. Aprovació de factures
21.Expedient 63/2017. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel personal
laboral de l’Ajuntament durant el mes de juny i juliol 2017
22.Expedient 1041/2017. Aprovació de nòmines mes juliol
23.Expedient 1037/2017. Condicionament de finques privades per raons de
seguretat, salubritat i ornament públics
24.Expedient 340/2017. Legalització de reforma d'una piscina O/17/019
25.Expedient 826/2017 Remodelació laboratori control qualitatObres O/17/064

