
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 4 d’abril de 2017 
 

EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de 
març de 2017.  

- Aprovació dels expedients de factures i documents de càrrec amb un 
import total de 18.515,59 euros. 

- Exp. 927/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

- Exp. 4/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 668/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

- Exp. 656/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 88/2017. Llicència d’obres majors. 
- Exp. 849/2017. Llicència d’obres majors. 

- Exp. 902/2017. Llicència de parcel·lació urbanística. 
- Exp. 468/2017. Cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació. 

- Exp. 652/2017. Llicència d’Ocupació per a la instal·lació de carpes i 
casetes a la via pública.  

- Exp. 653/2017. Llicència d’ocupació per a la instal·lació de carpes i 
casetes a la via pública. 

- Exp. 473/2017. Llicència d’ocupació de bens de domini públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

- Exp. 923/2017. Adhesió d’un municipi a un acord marc.  
- Exp. 860/2017. Formalització d’un contracte privat de creació i 

interpretació artística i literaria o espectacles. Traüt companyia 

d’espectacles SCP. Per un import de 1.452,00 euros. 
- Exp. 227/2017. Convocatòria i concessió de subvencions per 

procediment de concurrència competitiva. 
- Exp. 889/2017. Justificació de subvencions d’administracions 

públiques. 

- Exp. 919/2017. Justificació de subvencions d’administracions 
públiques. 

- Exp. 955/2017. Transferència de crèdits entre aplicacions de depeses 
de la mateixa àrea de despesa o que afectin a baixes i altes de crèdit 
de personal de conformitat a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de 

desembre. 
- Llistat d’expedients de bonificació de la taxa d’escombraries: 

854, 843, 848, 857, 850, 847, 844, 819, 820, 821, 818, 841, 810, 
809, 822, 811, 823, 529, 808, 807, 803, 806, 800, 801, 802, 798, 
797, 790, 791, 796, 789, 786, 775, 783, 776, 788, 784, 774, 770, 

772, 768, 773, 771, 765, 748, 764, 734, 759, 757, 758, 749, 762, 
756, 757, 754, 753, 750, 731, 730, 732, 733, 726, 727, 725, 724, 

723, 722, 721,719, 720, 715, 582, 717, 714, 548. 
 
- Exp. 605/2017. Contracte de serveis per procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
Aprovació d’expedient contractació del servei de dinamització 

(cultural, de biblioteca i joventut). 



- Exp. 924/2017. Llicència d’ocupació de bens de domini públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 
 
 


