
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/36 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 

Extraordinària
Motiu: «Considerant que d’acord amb el cartipàs quan hi ha 
convocada sessió plenària no hi ha sessió ordinària de junta de 
govern local, i tenint en compte que són dos dijous continuats els 
que s’ha convocat sessió plenària, es considera adequat i oportú 
per no perjudicar l’activitat administrativa municipal, la celebració 
de sessió de junta de govern local, per l’existència d’assumptes 
que ho requereixen.»

Data i hora 23 / de novembre / 2017 a les 19:00 

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 661/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de taxes per tenir 

una titularitat erronia.
3. Expedient 1412/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts del 

segon i tercer trimestre de 2017
4. Expedient 1414/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut d'aigua del 

tercer trimester de 2017
5. Expedient 1419/2017. Sol·licitud de baixa de taxes per inexistència d'objecte 

tributari
6. Expedient 1430/2017. sol·licitud de bonificacio en la taxa de l'aigua per ser 

 



 

familia nombrosa.
7. Expedient 1126/2017. Sol·licitud trasllat contenidors del carrer Salze.
8. Expedient 1127/2017. Sol·licitud trasllat contenidors del carrer Salze.
9. Expedient 633/2017. Fundació Esclerosi Múltiple 24 edició
10.Expedient 1432/2017. Sol·licitud de previsió en el pressupost 2018 per 

afrontar les millores a realitzar a la Urb. Els Boscos.
11.Expedient 1433/2017. Autorització celebració passatge nadalenc al parc del 

Pujolet.
12.Expedient 777/2017. Sol·licitud llicència d’obres de caràcter major per la 

legalització d’espai sota-coberta
13.Expedient 911/2017. Sol·licitud llicència d'obra de caràcter menor per la 

construcció d'una planta satèl·lit d’emmagatzematge i gasificació de gas 
natural

14.Expedient 1059/2017. Sol·licitud connexió a la xarxa general de gas
15.Expedient 1301/2017. Sol·licitud de Tala de tres pins de dintre la parcel.la
16.Expedient 1428/2017. Aprovar la sol·licitud de Llicència de Gual
17.Expedient 1366/2017. Aprovar, si s'escau, la imposició d'una ordre d'execució 

per al condicionament de la finca ubicada a l'Av. Àngel Guimerà.1
18.Expedient 1421/2017. Incoació d'expedient d'ordre d'execució Camí de Vila, 

2B
19.Expedient 1415/2017. Contracte menor de serveis, sessió de contacontes a 

la biblioteca municipal el 29 de desembre de 2017
20.Expedient 1445/2017. Contracte menor de subministrament de teixits per la 

carpa del Patge Reial i pels trons dels Reis d’Orient amb motiu de les Festes 
de Nadal de Banyeres del Penedès.

21.Expedient 1457/2017. Contracte Menor de Subministrament d'un workout 
Action 3

22.Expedient 1458/2017. Contracte menor de l’obra de reparació humitats 
claraboia terrat de la sala de Plens i de la sala Jutjat de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès.

23.Expedient 1461/2017. Contracte menor de servei lloguer i manteniment de 
l’enllumenat de nadal pel municipi de Banyeres del Penedès

24.Expedient 812/2017. Contracte de serveis de neteja d'edificis i dependències 
municipals amb Externalia Object, SL. Tràmits previs a la resolució del 
contracte

25.Expedient 982/2017. Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. 
amb D.N.I.: ...879-Z

26.Expedient 1400/2017. Conveni de cooperació interadministrativa entre el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Banyeres del Penedès 
en matèria de serveis socials període 2016-2019. Liquidació 1T i 2T 2017

27.Expedient 1447/2017. Servei de Teleassistència / Ajuda a domicili
28.Expedient 1439/2017 Aportació manteniment de l’àrea recreativa forestal del 

Montmell any 2017
29.Expedient 1465/2017. Aprovació de factures

B) Activitat de control
30.Donar compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

 



 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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