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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 7 de setembre de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1326/2018 de data 31 de juliol de 2018 

Relatiu a la justificació de prestacions escolars per import de 2.448,60 euros. 

- Decret núm. 1372/2018 de data 13 d’agost de 2018 

Relatiu a la renúncia voluntària de l’aspirant a la plaça de tècnic/a mitja/na en 
Recursos Humans. 

- Decret núm. 1382/2018 de data 20 d’agost de 2018 

Relatiu a l’aprovació d’ajuts econòmics per import de 107,76 euros. 

- Decret núm. 1389/2018 de data 22 d’agost de 2018 

Relatiu a l’aprovació d’ajuts econòmics per import de 181,52 euros. 

- Decret núm. 1390/2018 de data 22 d’agost de 2018 

Relatiu a la rectificació d’errada existent en el Decret de data 27/07/2017 
d’aprovacions de prestacions escolars. 

- Decret núm. 1409/2018 de data 27 d’agost de 2018 

Relatiu a l’atorgament d’ajuts econòmics per import de 723,50 euros. 
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- Decret núm. 1423/2018 de data 29 d’agost de 2018 

Relatiu a l’aprovació d’ajuts econòmics per import de 66,63 euros. 

URBANISME 

- Llicència d’obres 

Concedir a l’empresa EXCAVACIONS ILURO, SL amb NIF B60305059, una pròrroga 
per acabar unes obres. 

- Llicència d’obres 

Concedir llicència d’obres de modificació de les obertures en façana a nivell de 
planta baixa per crear una entrada de garatge a un edifici. 

- LLicència d’obres 

Concedir llicència d’obres a l’empresa CONSTRUCCIONS DESMO, SA amb NIF 
A17079039 per a la instal·lació d’una grua torre. 

- Llicència urbanística de parcel·lació per agrupació de dues finques 

Concedir llicència urbanística de parcel·lació per agrupació de dues finques 
esdevenint en una sola finca de 375 m2 amb front a dos carrers. 

- Denegació retorn fiança de conservació de vialitat dipositada en la llicència 
d’obres 

DENEGAR la sol·licitud de devolució de la fiança de conservació de la vialitat 
dipositada en la llicència d’obres 2016/433, sol·licitada per PROMOCIONES MOLINA 
CINCO, SL. 

- Denegació retorn fiança de gestió de runes i terres 

DENEGAR una sol·lcitud de retorn de la fiança de gestió de runes i terres. 
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- Denegació Llicència d’obres 

Aquest punt s’acorda retirar-lo de l’ordre del dia per completar la documentació. 

- Denegació Llicència d’obres 

DENEGAR una sol·lcitud de llicència d’obres a l’empresa TEN EQUS, SL de 
legalització de les obres de reforma d’unes edificacions. 

- Denegació Llicència d’obres 

DENEGAR una sol·licitud de llicència urbanística de legalització d’obres d’un 
habitatge unifamiliar aïllat. 

ESPAI PÚBLIC 

- Llicència de gual 

Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprobar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprobar la liquidació taxa de 
48,99 euros en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual  

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprobar la liquidació taxa de 
48,99 euros en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprobar la liquidació taxa de 
48,99 euros en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 
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