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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/1

La junta de govern local

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

Ordinària

Data i hora

11 / de gener / 2018 a les 18:15

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 1407/2017. Desestimar la comunicació de no pagament de deutes
d'uns immobles per no tenir-ne la possessó dels mateixos.
3. Expedient 1584/2017. Aprovar la baixa i nova liuidació del rebut de l'aigua de
tercer trimestre de 2017 generat sense bonificació.
4. Expedient 1327/2017. sol·licitar el pagament al departament d'indústria per tal
de verificar el funcionament d'un comptador d'aigua.
5. Expedient 6/2018. Sol·licitud de canvi de titularitat de taxes per canvi de titular
immoble.
6. Expedient 26/2018. Aprovació del calendari fiscal any 2018
7. Expedient 458/2017. Sol·licituds neteja riera Sant Miquel.
8. Expedient 27/2018. Queixa estat lamentable per falta de neteja Local
d'Entitats entre els dies 22/12/17 i 4/01/18.
9. Expedient 1569/2017. Contracte menor de subministra i instal·lació aire
acondicionat Sala de Plens de l'Ajuntament
10.Expedient 20/2018. Contracte menor de servei xerrada al col.lectiu de gent
gran: “ Els Avis ajudem als fills però també tenim una vida” pel dia 17 de
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Tipus de convocatòria
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Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/01/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número : 2018-0002 Data : 11/01/2018

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

C) Precs i preguntes
---
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B) Activitat de control
20.Donar compte Decrets

Número : 2018-0002 Data : 11/01/2018

gener al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
11.Expedient 30/2018. Contracte menor de serveis jurídics
12.Expedient 572/2017. Sol·licitud llicència d'obres menors per la connexió a la
xarxa general del gas
13.Expedient 1275/2017. Sol·licitud de llicència Urbanística de caràcter menor
per la reparació d'un balcó
14.Expedient 1389/2017. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor per
a la connexió de la xarxa de gas.
15.Expedient 1427/2017. Sol·licitud de Llicència Urbanística de caràcter menor
per al rebaix de vorada i de paviment interior de parcel.la.
16.Expedient 25/2018. Curs de formació sobre la potestat sancionadora dels ens
locals
17.Expedient 1575/2017. Aprovació de factures
18.Expedient 1497/2017. Baixa i nova liquidació de la taxa de l'aigua per canvi
de titularitat de l'immoble.
19.Expedient 11/2018. Assegurances de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès

