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DECRET D’ALCALDIA 28 DE JULIOL DE 2022 
 
Sessió extraordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament,  celebrada el dijous 
28 de juliol de 2022 a les 13.00 hores a la Casa Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a 
continuació s’indica: 
 

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA 
01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 14/22, de data 19 de juliol de 2022. 
02 FACTURES. Col·laboració amb A.M.B. per a la gestió del servei de recollida 

selectiva de paper i cartró, vidre, envasos lleugers i RAEE al seu terme municipal. 
03 FACTURES. Colaboración entre l’A.R.C. y las entidades gestoras de los sistemas 

integrados de gestión de residuos de pilas i acumuladores (A). 
04 FACTURES. Colaboración entre l’A.R.C. y las entidades gestoras de los sistemas 

integrados de gestión de residuos de pilas i acumuladores (B). 
05 PADRÓ. Donar compte de la xifra oficial de població definitiva a data 01-01-2022. 
06 CONVENIS. Liquidació del segon trimestre de 2022 corresponent a la societat 

SASA en concepte de cànons derivats dels convenis de col·laboració econòmica 
subscrits en dates 28/02/2003 i 09/05/2006, així com de les addendes 
modificatives primera, segona i tercera posteriors. 

07 CONVENIS. Liquidació del segon trimestre de 2022 corresponent a la societat 
UTE SÍLVIA II en concepte de cànons derivats del conveni de col·laboració 
econòmica subscrit en data 07/12/2011 i de les addendes modificatives primera, 
segona i tercera posteriors. 

08 VIA PÚBLICA. Setena modificació del plànol i criteris del pla específic d’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires i altres elements, front un establiment de pública 
concurrència. 

09 RRHH. Resolució dels recursos de reposició presentats per part de diversos 
empleats de l’EMMD contra l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació (OPO) per 
l’any 2022 (estabilització). 

10 PPGG. Modificació de crèdits núm. MC/07/2022 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

11 VIA PÚBLICA. Autorització de la reserva d’aparcament a l’Av. Generalitat. 
12 URBANISME. Llicència d'obres majors per a la tala d'arbres, enderroc d’edificació 

i construcció d'edifici plurifamiliar aïllat amb aparcament soterrani i piscina exterior 
a l'Av. Generalitat. 

13 CONTRACTACIO. Requeriment de documentació del Contracte de 
subministrament per la gespa artificial del camp de futbol municipal. 

 


