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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE 

BELLPUIG 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JG 13/14 

Caràcter: ordinari 

Data: 01/04/2014 

Horari: 18:10 a 18:40 hores 

Lloc: sala de comissions municipal 

 

ASSISTENTS:  

Sr. Salvador Bonjoch i Guim, Alcalde. 

Sr. Ramon Torres i Bosch, 1r. Tinent d’Alcalde. 

Sr. Ramon Gassó i Brufau, 2n. Tinent d’Alcalde. 

Sra. Laura Teulé i Cassin, 3ra. Tinent d’Alcalde. 

També assisteix el regidor Josep M. Greoles Masa. 

Secretari: Enric Escola i Valls. 

 

I. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

II. APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DE SERVEIS. 

III. ACORD D’APROVACIÓ DE FACTURES I SUBVENCIONS. 

IV. APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’INSTAL·LACIONS A LA VIA PÚBLICA. 

V. INFORMES D’ALCALDIA - PRECS I PREGUNTES. 

 

I. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

L’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2014 es 

dóna per llegida, de conformitat amb el previst a l’art. 110 del DL. 2/03 de la Generalitat, 

i és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

II. APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DE SERVEIS. 

LLICENCIES URBANÍSTIQUES. 

Informades pels serveis tècnics municipals, i en ús de les competències delegades per 

decret d’alcaldia de 17/06/11, s’aproven les sol·licituds de llicències d’obres següents: 

 004/14. TOLOSA VAZQUEZ, M. Isabel, Obres per la col·locació d’un elevador hidràulic 

d’us privat a l’habitatge del C/ Balmes, 17, condicionada a l’informe dels serveis tècnics 

municipals de data 01/04/2014. 

 C-027-14. OCASAR ECHEVARRIA, Luis i 1, realitzar coberta de xapa galvanitzada de 

5m x 6m., en la part del darrera de la seva nau del C/ Ponent, 21,  condicionada a 

l’informe dels serveis tècnics municipals de data 01/04/2014. 

 C-029-14. CABROL SALADRIGUES, M. Dolors, treure rajoleta vella cambra de bany i 

posar-ne de nova i tornar a col·locar sanitaris i dutxa al seu habitatge de la Pl. Ramon 

Folch, 17, 1a., condicionada a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 

01/04/2014. 

 C-030-14. TELEFONICA DE ESPAÑA SA., substitució pal de fusta per a guanyar 

alçada a l’altura del C/ Pau Casals, 4, condicionada a l’informe dels serveis tècnics 

municipals de data 01/04/2014. 

 C-031-14. PUJOL GOMA, Dolors, ocupació via publica per esporga d’arbres al seu 

jardí del C/ Ponent, 18, condicionada a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 

01/04/2014. 

 C-32-14. COL.LECTIVITAT REGANTS NÚM. 9 DE BELLPUIG, condicionament 

canonada de 30cm., per 150 m.l., a la sèquia de les Canals, condicionada a l’informe dels 

serveis tècnics municipals de data 01/04/2014. 
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Als interessats se li concediran les llicències sol·licitades, previ pagament de l’import 

previst a les ordenances vigents. 

 

SERVEIS: 

Vistes les sol·licituds presentades per: 

 DUCH TORRELLES, Sebastià, alta al seu nom de les taxes d’escombreries 

domestiques i claveguera de l’habitatge de l’Av. Catalunya, 57, 2n., 2a. Baixa: Ioan 

Pasca. 

 DUCH TORRELLES, Sebastià, alta al seu nom de les taxes d’escombreries 

domestiques i claveguera de l’habitatge de l’Av. Catalunya, 57, 3er., 2a. Baixa: Florinel I. 

Lung. 

 DUCH TORRELLES, Sebastià, alta al seu nom de les taxes d’escombreries 

domestiques i claveguera de l’habitatge de l’Av. Catalunya, 57, 4r., 2a. Baixa: Dimitru F. 

Rusu. 

 HOTELERIA I RESTAURACIO GUFER SL., demana la baixa del padró de clavegueram 

del seu establiment hoteler de la N-II, km. 494, ja que no ha disposat mai d’aquest 

servei i l’anul·lació del rebut 15239230, de l’exercici 2012 per import de 46,01€. 

Per unanimitat, i en ús de les competències delegades per decret d’alcaldia de 17/06/11, 

s’aprova l’anterior. 

 

III. ACORD D’APROVACIÓ DE FACTURES I SUBVENCIONS. 

D’ordre del Sr. Alcalde s’examinen les factures presentades per treballs i 

subministraments varis de les quals, en ús de les competències delegades per Decret de 

l’alcaldia de 17/06/11, s’aproven per unanimitat les relacionades i enumerades com a 

Relació de Factures 7/2014, per un import de  7.151,45€. 

La copia d’aquestes relacions constarà al seu expedient i a la present acta. 

 

IV. APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’INSTAL·LACIONS A LA VIA PÚBLICA. 

Vistes les sol·licituds presentades per: 

 Perugachi, Luis Santiago, autorització per la instal·lació d’una parada de venda 

d’artesania de fusta, amb una ocupació de 8m2., durant la propera Festivitat dels Dolors 

de 2014. 

Per unanimitat, i en ús de les competències delegades per Decret d’alcaldia de 17/06/11, 

s’aproven aquestes peticions. 

 

V.  INFORMES D’ALCALDIA - PRECS I PREGUNTES. 

. . / . .  

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de tot el qual 

en dono fe. 

 

            Vist i Plau 

 El President, 
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