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ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

Número 3 – 2020 Data 20 gener de 2020 

 

 

 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  

Sr. Ruben Biarnes Renedo 

 

 

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-. Aprovació de la liquidació de la taxa d’ocupació del sòl i vol de la via pública.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

3-. Sol·licitud de l’acumulació dels dies pendents de vacances i assumptes propis.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

4-. Sol·licitud per poder realitzar la final territorial de Cros. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

5-. Sol·licitud per fer un canvi de reixa per porta de garatge, amb rampa, i condicionament façana. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

  

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

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

7-. Contractacions pel Saurí Festival.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

8-. Sol·licitud del personal al servei de la Corporació.  
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S’ha aprovat per unanimitat. 

 

9-. Exempció o bonificació de l’IBI a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

10-. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

11-. Aprovar l’inici i l’expedient de contractació d’una obra.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

12-. Aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació del sòl i vol de la via pública.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

13-. Aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació del sòl i vol de la via pública.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

14-. Sol·licitud per a l’autorització pertinent per a disposar del Centre Cívic “la Magdalena”.  

S’ha aprovat per unanimitat. 

 

15-. Llicències Urbanístiques per al projecte d’actuació específica de reforma d’un habitatge rural. 

S’ha aprovat per unanimitat. 

 

16-. Ocupació de la via pública per a instal·lació d’una terrassa.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

17-. Sol·licitud d’una subvenció econòmica per poder fer front a les despeses de l’entitat.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

18-. Aprovar un pagament com a contraprestació establerta en el conveni.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

19-. Declaracions responsables per la substitució de forjat d’un habitatge, i rehabilitació de cuina i 

bany.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

20-. Sol·licitud per l’obertura de porta en tanca perimetral.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

21-. Sol·licitud d’una subvenció per poder fer front a les despeses del club Petanca.  

S’ha aprovat per unanimitat.  
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22-. Sol·licitud per a l’autorització pertinent per disposar de la sala gran de la Democràcia per 

celebrar Santa Àgueda.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

23-. Devolució de la fiança disposada als Quintos 2002. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

24-. Donar la conformitat a la declaració responsable de modificació de Telefonia Mòbil.  

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

25-. Aprovar el pagament amb Tarraco Eólica Ascó, SL.   

S’ha aprovat per unanimitat.  

 

26-. Informació general.  

 

27-. Precs i preguntes.  

 

 

 


