
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2017/45 Junta de Govern Local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 15 / de desembre / 2017 a les 13:00

Lloc Sala de sessions
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Conveni col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària pel projecte 

CROMA CURS 2017/18 (exp.3170/2017) 
3. Ampliació autorització admva núm. 6 Mercat no sedentari (exp. 3113/2017) 
4. Esmena error material metres parades 202 i 208 mercat no sedentari (exp. 

3114/2017) 
5. Baixa cambra comú de fruites i verdures núm. 8 del Mercat Municipal (exp. 

3098/2017) 
6. Rescisió titularitat concessió administrativa parades 42-43-44 del Mercat 

Municipal (exp. 2966/2017) 
7. Aprovació del contracte menor, memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i 

salut per les obres d'instal·lació màquina climatitzadora al Mercat Municipal 
(exp. 2603/2017) 

8. Modificació i canvi de destinació parada núm. 136 Mercat Municipal (exp. 
3216/2017) 

9. Traspàs concessions administratives parades mercat 155-156 (exp. 
3194/2017) 

10.Aprovació pròrroga Plec de Condicions particulars del procediment 
d'adjudicació directa d'arrendament de locals comercials (exp. 970/2017) 

11.Subsanació errades materials a l'acord d'adjudicació dels lots 3 i 4 de 
contractes d'assegurances (exp. 1656/2017) 

12.Devolució ingressos indeguts taxa parada 176 mercat no sedentari per baixa 
voluntària (exp. 2697/2016 

13.Aprovació targetes moneder Octubre 2017 (exp. 3171/2017) 
14.Aprovació addenda Conveni col·laboració regulador del personal destinat a 

l'EAIA (exp. 3165/2017) 
15.Contracte menor serveis per l'ajardinament de la font de la Plaça Major (exp. 

3199/2017) 
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16.Devolució taxa parada mercat no sedentari núm. 6 (exp. 3252/2017) 
17.Baixa al padró Impost sobre vehicles de tracció mecànica (exp. 3248/2017) 
18.Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'administració local 

per a desempenyar activitats al sector públic (exp. 2675/2017) 
19.Adhesió pròrroga acord contractació persones en situació d’atur dins del 

programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. (exp. 
3251/2017) 

20.Temes d'urgència 
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