
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/31 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 5 / d’octubre / 2017 a les 19:15 

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 1239/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per canvi 

de titular immoble
3. Expedient 996/2017. Sol·licituds escola Mare de Déu del Priorat perquè es 

realitzin vàries feines de manteniment a l'Escola.
4. Expedient 306/2017. Devolució fiança obres façana comunitat de propietaris 

c/ Zaragoza nº 1-3
5. Expedient 654/2017. Devolució fiança obres menors d'arranjament de façana 

i tanca carrer av. Til·lers, 13
6. Expedient 1125/2017. Sol·licitud atorgament llicència d'obres menors per 

l'arranjament d'un balcó
7. Expedient 1139/2017. Sol·licitud atorgament llicència d'obres menors per a la 

reforma d'una cuina
8. Expedient 1154/2017. sol·licitud atorgament llicència d'obres majors per a 

l'ampliació i reforma de les instal·lacions DEFIBER
9. Expedient 1166/2017. Sol·licitud atorgament llicència d'obres menors per a la 

pavimentació d'un sòl amb formigó.

 



 

10.Expedient 1144/2017. Sol·licitud reparació llums Plaça Vella de Saifores.
11.Expedient 1032/2017. Sol·licitud millores del parc del costat de l'Escola
12.Expedient 1274/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per canvi 

de titularitat de l'immoble
13.Expedient 1277/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (atenció 

al públic)
14.Expedient 1260/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidacio del rebut de l'aigua 

per error en la presa de lectura.
15.Expedient 976/2017. Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants
16.Expedient 1276/2017. Aprovació de factures

B) Activitat de control
17.Donar compte dels Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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