AJUNTAMENT
DE
SANT GREGORI

CONVOCATÒRIA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Tipus de sessió: Ordinària
Data dilluns 20 d'agost de 2018
Hora 19:00
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament.
ORDRE DEL DIA:
203JG/18.- Aprovació, si s'escu, esborrany de l'acta de la sessió anterior.
204JG/18.- Aprovació de factures.
205JG/18.- Llicències urbanístiques.
206JG/18.- Proposta acceptació subvenció de la Diputació de Girona per organització esdeveniment de
caràcter firal.
207JG/18.- Aprovació, si s'escau, pressupost per a redacció del projecte simplificat per la reforma del Pas
de les Pageses de Sant Medir i redacció de l'estudi d'impacte ambiental.
208JG/18.- Proposta aprovació pressupost per execució petita obra de millora a la Llar d'Infants.
209JG/18.- Acord en relació a l'ajustament del crèdit atorgat per l'IDAE per adaptació lluminàries del nucli
urbà de Sant Gregori.
210JG/18.- Aprovació pressupost i adjudicació, si s'escau, obra instal·lacio comptadors en alta a Cartellà i
Polígon Industrial La Jueria.
211JG/18.- Proposta d'acceptació d'ajuda per la prevenció d'incendis forestals, annex 5 de gestió forestal
de la Generalitat de Catalunya 2017.
212JG/18.- Aprovació, si s'escau, acceptació Pla d'assistència en matèria de conservació del patrimoni
natural dela Diputació de Girona, anualitat 2018.
213JG/18.- Proposta de resolució d'adjudicació de 2 habitatges amb protecció oficial de règim general,
destinats a lloguer.
214JG/18.- Proposta nomenament person idònia per la substitució del titular de la Secretària del Registre
Civil de Sant Gregori.
215JG/18.- Encàrrec de la actualització del pla director del servei municipal d'abastament d'aigua.
216JG/18.- Atorgament diverses ajudes a entitats.
217JG/18.- Proposta aprovació conveni amb Consell Comarcal del Grones el projecte d'habilitació
d'aparcaments dissuaddius i zona d'autocaravanes que es presenta a la convocatòria del 2018
del Pla de Foment Territorial de Tursime i suport al projecte.
218JG/18.- Proposta adjudicació espai del viver d'empreses.
219JG/18.- Sol·licitud de subvenció al SOC, si s'escau, per ala contractació en pràctiques de joves
beneficiaris de garantia juvenil 2018
220JG/18.- Petició a la Diputació de Girona de servei d'avaluació i diagnosi de funcionament dels sistemes
infromàtics.
221JG/18.- Proposicions urgents.
222JG/18.- Precs i preguntes.
Sant Gregori, 16 d'agost de 2018
L'Alcalde,
Joaquim Roca i Ventura

