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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 16 d’agost de 2018. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot seguit es 
nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde Alfred Blanch 
Farnós, assistida per la Secretària acctal., essent les tretze hores del dia 16 d’agost de 2018, per 
celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local. 
 

Assistents: 

 Alcalde en funcions: Sr. Antonio Ollés Molías 

 

 Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa 
      Sra. Judit Lleixà Solà 
        

Secretària en funcions de la Corporació:  Sra. Yolanda Valldepérez Castells 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 02-08-2018. 

 

2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 

 
3. Peticions varies. 
 
4. Assumptes diversos. 

 
5. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data  02-08-2018. 
 

L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
 

2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 

Devolució de la fiança d’obres: 
 

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la 
devolució de la fiança a les següents llicències d’obres: 

 
 A. E. H. Exp. 11/2017. 
 À. B. A.. Exp. 46/2018. 
 S. B. F. Exp. 77/2017. 

 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, 
la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres: 

 

 A. E. H. Exp. 11/2017. 
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3. Peticions varies. 
 
a) R. M. M.  

 
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M., en la que sol·licita la segona aportació 
econòmica per a la realització de les carrosses “20è Aniversari” i “Collage de carrosses” de les 
festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa “20è Aniversari” de 
les festes majors, per un import de 270 €. 
SEGON. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa “Collage de 
carrosses” de les festes majors, per un import de 270 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
b) T. F. T. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. T. F. T., en la que sol·licita la segona aportació 
econòmica per a la realització de la carrossa dels Pubilles Infantils 2018 de les festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa dels Pubilles 
Infantils 2018 de les festes majors, per un import de 270 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

c) S. A. L. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. S. A.  L., en la que sol·licita la devolució de l’import de 40 
€ corresponents a la inscripció al curs de natació del mes d’agost del seu fill G. G. A., donant 
que no assistirà al mateix per no estar d’acord amb el seu funcionament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir la devolució corresponent a la inscripció al curs de natació del mes d’agost 
de G. G. A., per un import de 40 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

4. Assumptes diversos. 

 
No n’hi ha. 
 

5. Torn obert de paraula. 

  
No n’hi ha. 
 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les tretze hores i 
deu minuts de tot el tractat jo la Secretària en funcions, certifico. 

 
Vist i plau 

    L’Alcalde en funcions, 


