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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 25 d’abril de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Denegar, d’acord amb la part expositiva, les bonificacions que es relacionen en concepte 

de preu públic pel servei de teleassistència, exercici 2017, prestat per l’àrea de serveis 

socials i pels motius també relacionats i notificar l’acord als interessats i als Serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat.   

- Denegar, d’acord amb la part expositiva, una bonificació del preu públic pel servei 

d’Auxiliar de la Llar per a l’exercici 2017, i notificar l’acord als interessats i als Serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat.   

- Concedir una llicència d'obres per a la reforma interior d’un habitatge. La present llicència 

es concedeix sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat de conformitat amb el 

projecte presentat, la legislació vigent, normes urbanístiques generals i particulars de la 

zona de situació, condicions especials ressenyades en els informes emesos i contingudes a 

la llicència a les condicions generals que s'adjunten a la present llicència, advertir 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 i notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual, aprovar la liquidació de la taxa de 

48,99 € en concepte de transmissió de llicència de gual permanent i notificar els acords als 
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interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes 

escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/5 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació  

per un import total de 52.389,70 € a favor dels tercers i pels conceptes també relacionats, 

reconèixer l’obligació per un import total de 206.511,19 € a favor dels tercers i pels 

conceptes també relacionats. Donar compte dels precedents acords als serveis 

d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 


