
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/13 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 19 / d’abril / 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 444/2018. Contracte menor d’obres construcció d'una vorada tipus 

jardí de formigó al Ps. del Pavelló del municipi de Banyeres del Penedès.
3. Expedient 442/2018. Contracte menor d’obres enderroc parcial de coberta de 

la casa del davant de l’església del municipi de Banyeres del Penedès.
4. Expedient 249/2018. Liquidació primer trimestre de 2018 del Conveni de 

Serveis Socials 2016-2019
5. Expedient 1515/2017. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor per a 

la connexió de la xarxa de gas
6. Expedient 404/2018. Sol·licitud llicència de gual sol.licitada pel carrer Tomoví, 

4
7. Expedient 372/2018. Sol·licitud llicència de gual sol.licitada per la finca 

situada al carrer Saragossa, 28
8. Expedient 438/2018. Sol·licitud autorització per a la retirada del comptador 

d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge situat al carrer 
Baladres, 2 del Priorat de Banyeres

9. Expedient 1069/2017. Recurs de Reposició (Construcció de magatzem per a 

 



 

ús agrícola)
10.Expedient 375/2018. Sol·licitud Autorització per a la retirada del comptador 

d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge situat al carrer 
Tomoví, 8 (Sant Miquel).

11.Expedient 1052/2017. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor per a 
la connexió a la xarxa general de gas

12.Expedient 1279/2017. Projecte d'Urbanització Sector PPU-7
13.Expedient 65/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor per rasa 

en sistema viari per canalització de gas
14.Expedient 456/2018. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en 

l’àmbit urbanístic CCBP, Liquidació primer trimestre 2018.
15.Expedient 454/2018. Conveni Assistència Tècnica Municipal (SITAC) any 

2018
16.Expedient 447/2018. Aprovació de factures

B) Activitat de control
17.Donar compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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