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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 20 de juliol de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1091/2018 de data 4 de juliol de 2018 

ATORGAR un ajut econòmic a diverses families per a poder fer front a les despeses 
de diverses activitats per un import de 2.173,95 euros a favor dels alumnes. 

- Decret núm. 1092/2018 de data 4 de juliol de 2018 

ATORGAR un ajut econòmic a diverses families per a poder fer front a les despeses 
de diverses activitats per un import de 981,75 euros a favor dels alumnes. 

- Decret núm. 1121/2018 de data 11 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 1.939,25 euros. 

- Decret núm. 1124/2018 de data 11 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 122,55 euros. 
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RECURSOS ECONÒMICS 

- Fraccionament taxa ocupació via pública taules i cadires 

Atorgar el pagament fraccionat en 6 mensualitats de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i cadires per un import total de 3.023,57 euros i establir el 
quadre de pagaments que es farà per càrrec bancari. 

URBANISME 

- Llicència d’obres exp. 2018/638 

Concedir llicència d’obres per a la reforma interior habitatge i intervenció en 
façana i coberta. 

PROPOSTES URGENTS 

- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol 

municipal per al curs 2018-2019, exercici 2018 per part de diverses persones 

Concedir a uns determinats alumnes la bonificació del preu públic per la prestació 
del servei d’escola bressol municipal per al curs 2018-2019, i advertir als 
beneficiaris de l’obligació de comunicar a l’ajuntament si es modifiquen les 
condicions personals dels contribuents. Els qui hagin percebut la bonificació 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió o per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i control 
financer, estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació concedida. 

- Llicència d’obres exp. 2017/1243 

Concedir llicència d’obres per a la reforma d’habitatges entre mitgeres 
condicionada a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives d’haver 
ingressat els tributs corresponents. 

- Llicència d’obres exp. 2017/1654 

Concedir llicència d’obres per a la construcció d’una piscina a l’aire lliure i 
passarel·la per comunicar dos patis condicionada a la prèvia aportació de les 
autoliquidacions acreditatives d’haver ingressat els tributs corresponents. 
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- Llicència d’obres exp. 2017/1924 

Concedir llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres condicionada a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives 
d’haver ingressat els tributs corresponents. 

- Llicència d’obres exp. 2018/589 

Concedir llicència d’obres a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, SL amb NIF 
B65425662, per a la construcció d’un magatzem per a la venda i distribució a 
l’engròs de productes i accessoris de fusta, condicionada a la prèvia aportació de 
les autoliquidacions acreditatives d’haver ingressat els tributs corresponents. 
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