CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Us notifico que per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data, 15/12/201 ,s’ha dictat el decret següent:
El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 9 de juliol de 2015 va constituir la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Òrrius a l’empara de l’article 20.1.b) de la LRBRL, així com l’establiment del règim de
sessions.
Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 53.1.c)
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 de juliol,
R E S O L C:
Primer: CONVOCAR sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que tindrà lloc a la
sala de sessions de la Junta el proper dia 19 de desembre de 2017, a las 20 hores, sota el següent ordre
del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Factures.
Llicències urbanístiques.
Aprovació de la primera certificació d’obres en execució del Projecte tècnic d’adequació de dipòsit
d’aigua potable i entorn del camí de can Blanc.
Propostes de declaració de crèdits incobrables presentades per l’organisme de gestió tributària
de la Diputació de Barcelona.
Concertar un contracte menor de prestació de serveis d’assistència tècnica i urbanística a
l’ajuntament l’any 2018.
Concertar un contracte menor de prestació del servei d’assistència tècnica comptable a
l’ajuntament durant el primer semestre de 2018
Prestacions socials individuals.
Precs i preguntes.

Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia
mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.
Segon: NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia i la minuta de
l’acta anterior.
Tercer: DONAR-NE publicitat mitjançant anunci inserit en el tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i en els
llocs de costum.
El que us faig avinent per el vostre coneixement i efectes.
El secretari,

Ferran Martori i Mas
Òrrius, 15 de desembre de 2017.

