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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2017/32

La junta de govern local

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

Ordinària

Data i hora

19 / d’octubre / 2017 a les 19:30

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 218/2017. Sol·licitud de baixa de la bonificacio en les taxes.
3. Expedient 1259/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació del rebut de l'aigua
4. Expedient 1264/2017. sol·licitud de revisió de la lectura de l'aigua
5. Expedient 1289/2017. Reconeixement de bonificació en la taxa de l'aigua per
tenir condicio de familia monoparental
6. Expedient 1293/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidacio de taxes per
titularitat errònia.
7. Expedient 1295/2017. Aprovar el canvi de tarifa de la taxa de recollida
d'escombraries per no haver activitat al local
8. Expedient 1298/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per canvi
titularitat finca.
9. Expedient 1314/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidacio de rebuts d'aigua i
brossa per canvi de titular de l'immoble.
10.Expedient 998/2017. Sol·licitud solució a la problemàtica de les deposicions
d'animals al parc del carrer Príncep d'Astúries.
11.Expedient 1140/2017. Sol·licitud de neteja d'unes taques d'oli i greix al carrer
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Tipus de convocatòria
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Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 18/10/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número : 2017-0126 Data : 18/10/2017

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

C) Precs i preguntes
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B) Activitat de control
28.Donar compte dels Decrets

DECRET

Pau Casals.
12.Expedient 1180/2017. Sol·licitud reparació fanals del Camí del Papiol que no
funcionen.
13.Expedient 1329/2017. Sol·licitud presència jutge pau i mossos d'esquadra per
mediar en actes incívics de comunitat propietaris del C.Burgos, 2-4
14.Expedient 967/2017. Resolució per mutu acord del contracte menor adjudicat
a l’empresa Lyreco España S.A pel subministrament de roba de treball per al
personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès.
15.Expedient 1149/2017. Contracte menor de servei de diversos treballs de
jardineria a diferents zones del municipi de Banyeres del Penedès
16.Expedient 1243/2017. Contracte menor de subministrament i estampació de
roba de treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres
del Penedès
17.Expedient 1299/2017. Contracte menor de servei per un any de renovació
dels serveis web d’hostatge i nom de domini de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
18.Expedient 1305/2017. Contracte menor de subministrament i instal·lació d’un
comptador de gas normalitzat per l’equipament del menjador del Col·legi
Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès.
19.Expedient 1338/2017. Contracte menor de servei d’assegurança de trasllat de
la peça del relleu dels Cérvols de l'escultor Josep Cañas de Banyeres del
Penedès
20.Expedient 1136/2017. Desestimació de les quotes de l’Entitat Urbanística de
Conservació Els Boscos
21.Expedient 342/2016. Organització Interna Municipal
22.Expedient 677/2017. Instal.lació de cartell publicitari
23.Expedient 1272/2017. Sol·licitud llicència d'obra menor per a la renovació del
paviment d'una habitació
24.Expedient 1301/2017. Sol·licitud llicència per a la tala de tres pins de dintre la
parcel.la
25.Expedient 1336/2017. Sol·licitud de subvenció per a interessos de préstecs
del SAM de la Diputació de Tarragona any 2017
26.Expedient 1313/2017. Taxa per actuacions de control i d’inspecció per
prestació de serveis de comunicació audiovisual exercici 2015
27.Expedient 1316/2017. Aprovació de factures

