
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/20 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 20 / de maig / 2019 a les 12:00

Lloc Saló de plens
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Expedient 4285/2019. Proposta per a aprovar lot de factures codi 27. 
3. Expedient 4409/2019. Proposta per a aprovar lot de factures codi 28. 
4. Expedient 3542/2019. Sol·licitud de R.R.V. per a la devolucio d' ingrés degut per la 

inscripció en l'activitat de la pascua esportiva 2019 
5. Expedient 1580/2019.Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic 

a nom d'IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA , 
6. Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar la factura nº 1 (serie 18C3) 

corresponent a les obres de Carril lúdic - esportiu a l'ermita de Sant Sebastià (PIP). 
7. Expedient 4499/2019. Proposta de Despesa amortització i interessos préstec C 

RURAL I SABADELL. 
8. Expedient 4298/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 i última, i factura 

C2-1963 corresponent a les obres de renovació paviments asfàtics carrers. 
9. Expedient 3330/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 i factura Emit-009 

corresponent a les obres d'urbanització carrers Pagell i Gall Pla 135'18. 
10.Expedient 4485/2019. Proposta per a aprovar certificació núm. 1 i factura C2-1961 

corresponent a les obres d'urbanització UESUR17. 
11.Expedient 5313/2018. Proposta d'aprovació de la justificació de xiquibons mes abril 

2019. 
12.Expedient 4269/2019. Autorització de Pagament a Justificar a Estefanía Pi Sancho 

per curs de formació. 
13.Expedient 4164/2019. Proposta de Despesa per lots jubilats Festes de Sant Joan i 

Sant Pere 2019. 
14.Expedient 681/2019. Proposta de despesa de serveis de renovació de parcs i jardins 

consistents en obra civil de demolicions, excavacions, cimentacions i altres. 
15.Expedient FACT-2019-1554. Proposta per a aprovar la factura 9121200251 pels 

treballs de recollida de residus del mes de març. 
16.Expedient FACT-2018-2410. Aprovació de factures d'ES PUBLICO SERVICIOS PARA 

LA ADMINISTRACIÓN -(MANT GESTIONA) 
17.Expedient 2956/2019. Proposta per a aprovar la dotació a grup municipal PVI. 
18.Proposta de devolució d'ingressos indeguts a M.A.O.V. per pagament duplicat de 

liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. 

 



 

19.Expedient 4071/2019. Proposta per a adjudicar la realització del servei d'actualització 
i redacció del projecte de la Fase 2, del Passeig de Costa Sur - Via Litoral. 

20.Expedient 1221/2019. Sol·licitud de M.C.M., en representació de l'empresa 
MAIKBIKE, per a l'ús de la Plaça de Bous el dia 30-06-2019. 

21.Expedient 88/2019. Llicència d'obres sol·licitada per P.A.C. per a la reforma i 
ampliació de vivenda unifamiliar aïllada al C/ de Xirla, núm. 28 cantonada C/ 
Escopinya, Zona Ameradors, Urb. Las Palmeras A. 

22.Despatx extraordinari. 

B) Activitat de control
23.Dació de compte de diversos assumptes. 

C) Precs i preguntes
24.Precs i Preguntes. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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