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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 17 de maig de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Assumpció dels crèdits a favor d’un llistat d’empreses corresponents a prestacions individuals 

degudament justificades i reconeixement de l’obligació derivada de l’anterior acord, per un 

import total de 56,00€ a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa 

aplicades a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, i realització del 

pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que han 

subministrat el producte objecte de l’ajut concedit. 

- Reconeixement de l’obligació a favor de les persones que es detallen a continuació, per 

import de 693,81€, quantitat degudament justificada pels centres corresponents. 

- Concessió d’una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,5m i 

aprovació de la liquidació taxa per a l'entrada de vehicles a garatges-aparcaments. Gual (amb 

prohibició d’aparcament) per la quantitat de 45,29€, (2n. Semestre) més 19,76€ per la placa de 

gual permanent i 69,58€ en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Concessió d’una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,5m i 

aprovació de la liquidació taxa per a l'entrada de vehicles a garatges-aparcaments. Gual (amb 

prohibició d’aparcament) per la quantitat de 45,29€, (2n. semestre 2016) més 19,76€ per la 

placa de gual permanent i 69,58€ en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Autorització de canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent i aprovació de la 

liquidació taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 

- Autorització de canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent i aprovació de la 

liquidació taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 

- Autorització de canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent i aprovació de la 

liquidació taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 

- Autorització de canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent i aprovació de la 

liquidació taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 

- Autorització de canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent i aprovació de la 

liquidació taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 
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- Atorgament de prestacions escolars per import de 500,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec 

a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 

relacionades la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del 

beneficiari. 

- Atorgament de prestacions escolars per import de 112,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec 

a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 

relacionades la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del 

beneficiari. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

prestació individual a la família FMJ, per cobrir la despesa per a tractament psicoterapèutic de 

maig a juny de 2016, per import de 324,00 €, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la reforma de la planta baixa d’un edifici i advertiment 

a la persona interessada que la liquidació tributària derivada d’aquesta resolució s’aprovarà de 

manera independent i es notificarà en el moment oportú donat que pel Ple Corporatiu en 

sessió de data 14 de desembre de 2007 es va delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara 

d’allò previst a l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i 

recaptació dels tributs de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per 

expedició de documents administratius, llicències municipals d’obres i plaques d’obres. 

 


