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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

Número 45 – 2019 Data 18 novembre de 2019 

 

 

 Horari 17:30-19:00 

Membres assistents 

Sr. Julio Roca Font, Tinent d’alcalde 

Sra. María Rodríguez Grau, Tinent d’alcalde 

 

Sra. Montserrat Pineda Giménez, Tinent alcalde  

Sr. Raúl Olivan Gallardo, Regidor  

Sr. Ruben Biarnes Renedo, Regidor 

Sr. Sixte Melchor Giménez, Tinent d’alcalde 

Sr. Xavier Menduiña Gordon, Tinent d’alcalde   

 

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-. Llicència i permisos de personal sobre jornada i horaris es deixa pendent d’estudi.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

3-. Sol·licitud d’autorització per ocupar la via pública.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

4-. Sol·licitud comunicació 1a. Ocupació de l’habitatge.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

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

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

6-.  Petició d’espai i recursos per al dia internacional de les persones amb discapacitat.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

7-. Sol·licitud per tal d’organitzar un acte amb motiu del Dia internacional per a l'eliminació de la 

violència envers les dones.  
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S’ha aprovat per unanimitat.  

 

8-. Sol·licitud per a l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del mercat municipal.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

9-.  Subvenció sol·licitada a una altra administració en la construcció del fluvial menor.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

10-. Liquidació de la taxa per ocupació de la via pública.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

11-. Sol·licitud del personal al servei de Corporació.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

12-. Cancel·lació i devolució de garantia per executar correctament l’obra.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

13-. Sol·licitud de canvi de titularitat de l’activitat de la sala de festes i espectacles.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

14-. Sol·licitud per a la impermeabilització d’una mitgera d’un edifici.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

15-. Llicència urbanística per a la modificació de rasant soterrada per l’asfalt.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

16-. Sol·licitud per una targeta d’aparcament individual per a persones amb discriminació.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

17-. Contractacions per arrendar l’immoble. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

18-. Sol·licitud per la reforma parcial de l’oficina del Banc Sabadell.  

S’ha aprovat per unanimitat. 

 

19-. Informacions generals.  

 

20-. Precs i preguntes.  

 


