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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

Número 28 – 2019 Data 22 juliol de 2019 

  Horari 13:00-14:00 

 

Membres assistents 

Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde  

Sr. Julio Roca Font, Tinent d’alcalde  

Sra. María Rodríguez Grau, Tinent d’alcalde 

Sra. Montserrat Pineda Giménez, Tinent d’alcalde 

Sr. Raúl Olivan Gallardo, Regidor 

Sr. Sixte Melchor Gallardo, Tinent d’alcalde 

Sr. Xavier Menuiña Gordon, Coordinador 

 

Sr. Diego Navarro Pascual, Secretari – Interventor en funcions  

 

 

Acords assolits 

 

1-. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

2-. Sol·licitud per la concessió d’us del dret funerari sobre un columbari.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

3-. Llicència urbanística per la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres de Pb+2.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

4-. Sol·licitud per ocupació de la via pública per instal·lació d’una terrassa.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

5-. Sol·licitud per a la preparació de la ubicació del nou comptador de la xarxa elèctrica a la façana 

de l’habitatge.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

6-. Declaracions responsables o comunicacions d’activitat al BRM.  

S’ha aprovat per unanimitat.  
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7-. Sol·licitud per a que l’Ajuntament proposi dues festes pel 2020.  

S’ha aprovat per unanimitat. 

 

8-. Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

9-. Sol·licitud per una nova línia subterrània de Baixa Tensió.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

10-. Sol·licitud per a la reparació/condicionament dels desperfectes de la façana.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

11-. Sol·licitud per una estesa de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

12-. Sol·licitud d’aprovació del catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d’autoprotecció.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

13-. Sol·licitud per celebrar un aplec de sardanes.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

14-. Ordre d’execució.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

15-. Finalització contracte de lloguer de la nau industrial.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

16-. Escrit de la persona interessada a desenvolupar tasques de col·laboració social, cultural i/o 

festiu.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

17-. Llicència urbanística per la estesa línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

18-. Aprovació de les factures, despeses de personal i/o certificacions.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

19-. Sol·licitud per aprovar el conveni de col·laboració amb la URV.  

S’ha aprovat per unanimitat.  
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20-. Aprovació de les despeses de personal al servei de la Corporació.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

21-. Sanció per infracció de la Llei 16/2002, de 28 de juny.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

22-. Contractacions.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

23-. Execució del contracte de la concessió del servei públic de mercat municipal. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

24-. Informacions generals. 

S’ha aprovat per unanimitat.   

 

25-. Precs i preguntes.  

 


