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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 07 de juny de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Atorgament d’un pagament fraccionat en 14 mensualitats del preu públic de l’escola 

bressol El Bosquet i establiment d’un quadre de pagaments. 

- Retorn a l’empresa Sinergis Enginyeria, SL l’aval l’aval per import de 1.212,33€ en garantia 

del contracte de Redacció dels plans de prevenció d’incendis i pla d’autoprotecció per 

haver-se entregat correctament i dins el termini establert. La devolució s'efectuarà amb 

càrrec al concepte no pressupostari 70800-Altres valors en dipòsit. 

- Retorn d’unes fiances dipositades per imports de 3.888,00€ i 7.092,96€ en garantia de la 

vialitat i de la correcta gestió de runes i terres d’un expedient d’obres a causa que per 

acord de la JGL de 24 de novembre de 2015 es va declarar la caducitat d’aquesta llicència 

d’obres majors. La devolució de les esmentades fiances s'efectuarà amb càrrec al concepte 

no pressupostari 20080 Fiances execució obres particulars. 

- Retorn d’una fiança dipositada per import de 120,20€ en garantia de la correcta gestió de 

runes i terres d’un expedient d’obres. La devolució de l’esmentat aval s'efectuarà amb 

càrrec al concepte no pressupostari 20080 Fiances execució obres particulars. 

- Aprovació de la certificació tercera de les obres de rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch 

Fase I, presentada per Urcotex Inmobiliaria, SLU, per un import de 18.140,89€ (IVA inclòs) i 

reconeixement de l’obligació per l’import de 18.140,89€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 

315-336-68200 del pressupost general del municipi. 

- Concessió d’una llicència d'obres a PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL, per a la 

construcció de nova planta d’un edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, local i parking. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 


