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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.: 1 
Caràcter: Ordinària 

Data:  03 de gener de 2019 
Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 

 
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 

APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 
                                                             ----------------  

 
Exp. 851/18 trasllat a BASE rebuts neteja solars. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de gener de 2019, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Donar trasllat a BASE Gestió d’ingressos Locals, de còpia de l’expedient  de neteja de 
solars, corresponent a l’exercici 2018, per tal de que dugui a terme la recaptació executiva dels 

ingressos de dret públic no tributaris de  la relació  de titulars  detallada a la part expositiva. 

 
 

SEGON: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat del present acord. 
 

                                                             ----------------  

 
Exp. 1538-18 Sol·licitud Societat Obrera 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de gener de 2019. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Concedir  una pròrroga de 15 dies per aportar la documentació requerida / No 
concedir la pròrroga... 

 
SEGON: Traslladar aquest acord als interessats. 

 

                                                             ----------------  
 

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1819/2018 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 03  de gener de 2019, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
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                                                             ----------------  
 

Exp. 10/2019 Pla d'Autoprotecció Cavalcada de Reis 2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 3 de gener de 2019, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar  el “Protocol d’actuació en emergències per l’acte: Cavalcada de Reis”,  que 

organitza aquest Ajuntament  i que tindrà lloc a  diversos carrers de la població, el proper dia 5 
de gener de 2019, des de les 18.30h fins a les 19.30h i que és d’interès per a la protecció civil. 

 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acorda totes les parts implicades. 
 

                                                             ----------------  
 

 


