
 

 DECRET

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/18 La junta de govern local

 

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ, 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 20 / de novembre / 2018 a les 18:00

Lloc Sala de Juntes
 

 

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

APROVACIÓ D'ACTES

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 6.11.18

 CONTRACTES

2. Expedient  G328/2016/29. Liquidació del contracte d’obres de reforma de la sala 
de filtració i tractament a la Piscina Municipal d’estiu i devolució de la garantia 
definitiva.

3. Expedient 7831/2018. Donar compte dels decrets en materia de contractació.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

4. Expedient G328/2015/03 Devolució de la garantia definitiva del contracte 

 



 

administratiu d’obres per a treballs de manteniment dels parcs urbans.

5. Expedients 7200/2018 i els referenciats. Assabentat de comunicacions prèvies per 
a la realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que 
s'indiquen en cada cas durant el mes d’octubre de 2018. 

ACTIVITATS  I  MEDI AMBIENT

6. Expedient 2251/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de 
la raó social Vinvex Norak, SL, a la  Rbla. Torrentet, 16, local 2 (MMA).

7. Expedient 3226/2018. Assabentat de transmissió d’activitat a nom de la raó social 
Decoración Viñas e Hijos, SL, al Pg. de l’Església, 7.

8. Expedient  4922/2018.  Assabentat de transmissió d’activitat a nom d’Angeles 
Combarro Marquez,  al Pg. de l’Estació, 21, local 3.

9. Expedient  4925/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de 
Hermelinda Bujan Montes, a la  Rbla. Torrentet, 16, parades 11 i 12 (MMA).

10. Expedient  6065/2018.  Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom 
de la raó social Onibag, SL, al Pg. de l’Església, 5.

SUBVENCIONS
---

CONVENIS

11. Expedient  8349/2018.  Aprovació de conveni per a la realització de les pràctiques 
laborals formatives en el marc del curs de neteja d'immobles que organitza el 
Departament de Promoció Econòmica i que ha estat adjudicat a l'empresa 
TALENTAGORA

12. Expedient 6164/2018. Pròrroga conveni projecte Connecta’t! pels cursos 
2018-2019 i 2019-2020

PERSONAL
---

ALTRES ASSUMPTES

13. Expedient 8330/2018. Aprovació del Calendari Fiscal.

14. Expedient 8210/2018. Aprovació bases concurs per a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal per prestar el servei de bar durant la Festa de Cap d’Any

15. Expedient: 7704/2018.  Aprovació de les bases que regiran el Vuitè Concurs 
d’Aparadors Nadalencs - 2018

 



 

SV. SOBREVINGUTS
---

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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