
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/30 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 28 / de setembre / 2017 a les 18:30 

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 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 1118/2017. Sol·licitud de tractament de fuita.
3. Expedient 1161/2017. Sol·licitud de canvi de titularitat dels titols dels ninxols 

nº 133 i 134
4. Expedient 1195/2017. Reclamació en relació a la lectura de l'aigua del segon 

trimestre de 2017
5. Expedient 1201/2017. Reclamació error en la lectura de l'aigua del segon 

trimestre de 2017
6. Expedient 1203/2017. Sol·licitud de tractament de fuita del rebut d'aigua del 

segon trimestre de 2017
7. Expedient 1211/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per canvi 

de titularitat de l'immoble.
8. Expedient 1157/2017. Sol·licitud per revisar clau de pas de la Rambla El 

Pujolet, 2, 2n 1a
9. Expedient 1197/2017. Sol·licitud autorització celebració esmorzar el 22/10/17 

organitzat per Harley Davinson Catalunya.
10.Expedient 1029/2017. Sol·licitud normativa municipal de prohibició obres 

 



 

durant temporada turística.
11.Expedient 1179/2017. Sol·licita que es realitzin comunicacions als veïns i 

veïnes de la Urb. Els Boscos per evitar riscos d'incendi.
12.Expedient 1242/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (atenció 

al públic)
13.Expedient 1258/2017. Sol·licitud de Sales d'Usos Múltiples (atenció a les 

persones)
14.Expedient 1174/2017. Devolució de l'aval núm.010000011284 d'Avalis de 

Catalunya, S.G.R. a l'empresa EXTERNALIA OBJECT, S.L. del contracte de 
Serveis de neteja a les dependències municipals.

15.Expedient 1113/2017. Contracte menor de serveis per la impartició de 2 
cursos"Tallers de l'Experiència" per a gent gran

16.Expedient 1196/2017. Contracte Menor de Subministrament de celosies 
d'alumini(secretaria)

17.Expedient 1214/2017. Contracte Menor de Subministrament i servei anual de 
manteniment d'un equip multifuncional impressora

18.Expedient 1215/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs de 
ceràmica

19.Expedient 1216/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs de 
gimnàstica per a la gent gran

20.Expedient 1217/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs de 
manualitats (arts aplicades)

21.Expedient 1219/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar cursos de 
costura, puntes de coixí i patchwork

22.Expedient 1255/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs 
d'alfabetització castellana

23.Expedient 246/2017. Reclamació Patrimonial per desperfectes fuita d'aigua.
24.Expedient 1241/2017. Preu Públic Reclamació Patrimonial presentada pel Sr. 

amb DNI:...995Q
25.Expedient 1256/2017. Establiment del preu públic per l'activitat Taller de 

l'experiència
26.Expedient 63/2017. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel personal 

laboral de l’Ajuntament durant el mes d’agost i setembre 2017
27.Expedient 1244/2017. Aprovació Nòmines mes Setembre
28.Expedient 1257/2017. Aprovació de factures

B) Activitat de control
29.Donar compte dels Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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