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Acta: 11 / 20 

Data: 30 de març de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta 

Inici de la sessió: 17 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 10/20, del 9 de març. 

Finances 

2. S’aprova la relació núm. 10/20 de factures conformades (inferiors a 600 €), per un 
import net a pagar de 14.289,20 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

3. S’aprova la relació núm. 11/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 196.094,56 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

4. S’aprova la relació de pagaments núm. 9/2020 per un import total de  138.300,71 
€. 

5. S’aprova la relació de baixa, retorns i anul·lacions de rebut núm. 7/2020, 
corresponent a baixes de rebuts per un import de 1.417,21 €, atès que no és 
possible la gestió de cobrament. 

Administració 

6. S’aprova la relació de pagaments fraccionats núm. 3/2020, per un import total de 
450,45 €. 

7. S’aproven les següents sol·licituds de comerç: 

Obertures (2): 

• Sol·licitud núm. 7083186, presentada per la societat CREMAC, SL, dedicada al 
trasllat de cadàvers d’animals 

• Sol·licitud núm. 7083409, presentada per Ambulàncies Valira, SL, dedicada al 
transport medicalitzat 

Urbanisme i cadastre 

8. S’aprova la sol·licitud amb número de registre 7081185, de llicència de 
parcel·lació. 

9. Es resol favorablement la sol·licitud amb número de registre 7079158, 
d’al·legacions cadastrals. 
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10. S’aprova la sol·licitud amb número de registre 7081137, de reforma i canvi d’ús de 
llicència d’obra major. 

  
I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són tres 
quarts de set de la tarda. 
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                                        EL SECRETARI GENERAL 


