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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2019/15 Junta de Govern Local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 26 / d’abril / 2019 a les 13:30

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. Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 

1625/2019) 
3. Aprovació de despeses bancàries desembre 2018 (Expedient 73/2019) 
4. Aprovació de despeses bancàries desembre 2018 (Expedient 122/2019) 
5. Aprovació del Conveni de col·laboració en pràctiques del Programa FOAP 

2018 Operacions de fontaneria i el Complex Esportiu (Expedient 1499/2019) 
6. Contractacions Patrimonials. Canvi de persona jurídica a persona física dels 

locals comercials núm. 9 i 39. (Expedient 1373/2019.) 
7. Procediment Genèric. Alta prestatgeria cambra de congelats (Expedient 

1206/2019) 
8. Aprovació justificació tècnica i econòmica consum 2018 (Expedient 

1650/2019 
9. Aprovació model conveni de col·laboració per a l a formació pràctica en 

centres de treball Programa Formació i Inserció municipal (Expedient 
1544/2019) 

10.Aprovar el contracte menor d'obres per la instal·lació d'una marquesina en 
part de les grades del camp de futbol "Sergio Busquets" (Expedient 814/2019) 

11.Aprovació de comptes justificants de fons lliurats a justificar per despeses 
dels tallers d'orientació cicle superior ed.primària (Expedient 693/2019) 

12.Aprovació de comptes justificants de fons lliurats a justificar despeses premis 
carnestoltes infantil (Expedient 919/2019) 

13.Aprovació de comptes a justificar de fons lliurats a justificar despeses 
originades Carnestoltes 2019 (Expedient 635/2019) 

14.Aprovació comptes justificatius de fons lliurats a justificar (Expedient 
318/2019) 

15.Aprovació contracte menor obres de millora instal·lació del quadre elèctric del 
Complex Esportiu (Expedient 452/2019) 
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16.Declaracions Responsables o Comunicacions d'Activitat parades núm. 96-97.
(Expedient 344/2019.) 

17.Canvi de titularitat llicència municipal d'obertura parada 39-40 Mercat 
Municipal.(Expedient 753/2016.) 

18.Contractacions Patrimonials, Traspàs local comercial núm. 83 (Expedient 
994/2019). 

19.Aprovació targetes moneder extra maig 2019 (Expedient 1599/2019) 
20.Aprovació compte gestió recaptatòria ingressos mes de març de 2019 

(Expedient 1174/2019) 
21.Aprovació contracte menor d'obres a l'edifici de la benzinera de l'av. Tibidabo 

per reparacions a la coberta a causa d'un accident per impacte d'una avioneta 
(Expedient 615/2019) 

22.Aprovació ajuts d'urgència social maig 2019 (Expedient 1601/2019) 
23.Aprovació ajuts d'urgència social maig 2019 (habitatge) (Expedient 

1600/2019) 
24.Aprovació subvenció Diputació "Programa complementari per la garantia del 

Benestar Social 2018 (Expedient 1555/2019) 
25.Contractacions Patrimonials. Baixa Concessió Administrativa parades 

107-108 Mercat Municipal.(Expedient 999/2019). 
26.Declaracions Responsables o Comunicacions d'Activitat local comercial núm. 

35.(Expedient 3365/2018). 
27.Temes d'urgència 

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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