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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE FEBRER 
DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
Sessió número: 3. Caràcter: ordinària. Data: 5/2/2020. Horari: 20 hores. Lloc: sala de 
la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Dolors Calm Morera, tinenta d’alcalde  
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
El president obre la sessió. 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 22 DE GENER DE 2020 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 22 de gener que 
s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

2.1 OBRES  
 

(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 

 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0138/2019 (...) per fer un bany, al carrer Vinaròs.  

 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0013/2020 (...) per reformar l’interior del bany, fer un porxo i 
l’obertura de pas en el tancament, al carrer de Matagalls. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
2.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0003/2018 (...) per construir un habitatge unifamiliar aïllat, a 
la travessia de Catalunya.  Atès el certificat de final d’obra d’11 de novembre de 2019. 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 17 de gener de 2020. (...) La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
EXPEDIENT NÚM 2419-0001/2019 (...) pel canvi d’ús parcial d’un edifici i creació d’un 
nou habitatge, a l’avinguda de Rodolf Batlle. Atès el certificat de final d’obra de 29 de 
novembre de 2019. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 29 de gener de 
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2020. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de 
primera ocupació. 
 

3. DONAR COMPTE  DE LA NOTIFICACIÓ DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA RELATIVA A LA TRANSMISSIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL (EXPEDIENT NÚM. 1575-0001/2020) 
 

Expedient núm. 1575-0001/2020. Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica que 
hi ha un habitatge de protecció oficial al carrer de Can Minguet per autoritzar-ne la 
venda i sol·licita si l’Ajuntament està interessat en comprar-lo. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda comunicar a l’Agència de l’Habitatge no està interessat.  
 

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 
PRESENTADES PER SOREA (EXPEDIENT NÚM 2512-0001/2020) 
 

Expedient número 2512-0001/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament 
d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos d’octubre i novembre de 2019. La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada.   
 

5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I PAGAMENTS 
 
Expedient núm. 2864-0002/2020 
 
Segons l’ajut econòmic núm. 7 de  2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per 
import de 16,35 euros, pel transport que gestionarà directament als Serveis Socials. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic.  
 
Segons l’ajut econòmic núm. 8 de 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per 
import de 275 euros, pel lloguer a abonar directament a la usuària. Atès que 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic.  
 
Segons l’ajut econòmic núm. 9 de l’any 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
per 7,50 euros, pel menú Low que gestionarà directament als Serveis Socials. Atès que 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número.  
 
Segons l’ajut econòmic núm. 10 de l’any 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica 
i amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
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per 82,50 euros, per anar a curset a la piscina que gestionarà directament als Serveis 
Socials. Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Segons l’expedient núm. 11 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe 
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per 56 euros, pel 
servei d’allotjament temporal a abonar directament a l’Organisme de Gestió Tributària.  
Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic. 
 
Expedient núm. 2867-0001/2020 
 
Segons el pressupost presentat per a l'organització del Carnaval per a l'any 2020 hi 
haurà un Punt Lila amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar i prevenir les actituds 
masclistes i comportaments sexistes i LGTBIfòbics proposat per la regidora d’Igualtat, 
que puja 874,83 euros. Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària 
suficient al Pressupost municipal, a les aplicacions 231 - 2269901.La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova el pressupost del qual s'haurà de justificar la despesa. 
 
Expedient núm. 1411-0001/2020 
 
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora de Medi ambient, relativa 
al Servei d’atenció a la ciutadania en temes de Medi Ambient i Sensibilitat Ambiental, 
que portarà a terme l’empresa Argelaga, serveis ambientals, SL  per 11.208 euros. Atès 
que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida de despesa 
171 - 22699. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
 
Expedient núm. 1514-0001/2020 
 
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora de Benestar Social, relativa 
al pagament de la realització del Taller de memòria per (...) per import de 280 euros.  
Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de 
despesa 20145. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa. 
 

6. TEMES URGENTS 
 
No hi ha assumptes a tractar. 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,45 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...).  
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


