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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 27 de setembre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Modificació de les bonificacions concedides per la Junta de Govern Local de dates 19 de 

juliol i 6 de setembre de 2016 a un seguit de famílies i pels imports relacionats. Com a 

conseqüència, retornar, sense perjudici d’allò que es va aprovar a la Junta de Govern Local 

de data 6 de setembre de 2016, els imports de 40,00€ i 20€ amb càrrec al compte 

d’ingressos 327-34200 Preu públic escoles bressols. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la reforma interior d’un habitatge en planta baixa. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la instal·lació d’un elevador a l’interior d’un 

habitatge unifamiliar. 

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

metres i aprovar la liquidació de la taxa de 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 3,5 

metres i aprovar la liquidació de la taxa de 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 3,5 

metres i aprovar la liquidació de la taxa de 19,76€ per la placa de gual permanent i 69,58€ 

en concepte de taxa de concessió de llicència. 

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

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

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

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

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

liquidació taxa de 48,99 euros en concepte de transmissió de llicència de gual. 
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- Aprovació de la relació de crèdits i factures núm. 2016/26 amb les quanties i amb càrrec a 

les partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions 

per un import total de 107.461,83€, a favor dels tercers i pels conceptes també relacionats. 

- Retorn a l’empresa Construcciones Deumal, SA, amb NIF A59082644 de l’aval dipositat per 

import de 4.749,50€ en garantia del contracte per les obres de rehabilitació de ferms de 

diversos carrers d’Argentona. La devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà amb càrrec al 

concepte no pressupostari 70800 Altres dipòsits de particulars. 

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

residus d’un expedient d’obres i denegació de la devolució d’una fiança per al manteniment 

de la vialitat per import de 360,00€. La devolució de la fiança de runes s'efectuarà amb 

càrrec al concepte no pressupostari 20080 fiances execució obres particulars. 

- Retorn a l’empresa ELECNOR, SA dels avals dipositats per import de 144,00€ i 300,00€ en 

garantia de la correcta gestió dels residus i la vialitat de’un expedient d’obres, amb càrrec al 

concepte no pressupostari 70800 Altres dipòsits de particulars. 

- Retorn duna fiança per import de 120,00€ dipositats en garantia de la correcta gestió dels 

residus d’un expedient d’obres, amb càrrec al concepte no pressupostari 20080 fiances 

execució obres particulars. 

- Retorn d’una fiança per import de 300,00€ dipositats en garantia de la correcta gestió dels 

residus d’un expedient d’obres, amb càrrec al concepte no pressupostari 20080 fiances 

execució obres particulars. 

- Reconeixement de l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 

1.646,50€ quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts 

econòmics concedits pels conceptes també esmentats. 

- Reconeixement de l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 

10.159,75€ quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts 

econòmics concedits pels conceptes també esmentats. 

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


