
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/32 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 7 d’agost 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 2 d'agost de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents

 

Expedient 1075/2017. Canvi de vehicle llicència Taxi

CANVI DE VEHICLE DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TAXI 
En  data  2  d’agost  el  senyor  Jordi  Pueyo  Larrégola  presenta  instància 
demanant  la  substitució  del  vehicle  CITROËN C4 PICASO amb matrícula 
5844JDK  amb  núm.  de  llicència  003  que  figura  a  nom  seu,  pel  vehicle 
SKODA SUPERB 120 TDI, amb matrícula 6038KCH, amb núm. de llicència 
003 a nom del mateix propietari per tal de realitzar les funcions d’autotaxi. 
L'article  72.1  del  Decret  179/95,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el   
Reglament  d'obres  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  estableix  que  la  
competència  per  a  l'atorgament  d'autoritzacions  i  llicències  correspon  al  
president  de  la  corporació,  llevat  que  la  legislació  sectorial  o  les 
ordenances l'atribueixin a un altre òrgan. 
La Junta de Govern Local te delegada la competència de la concessió de 
llicències d’autotaxi. 
Per la qual cosa, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
atribuïdes per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 d e15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents, acorda: 
Primer.-  Autoritzar  la  substitució  del  vehicle  CITROËN  C4  PICASO,  amb 
matrícula 5844JDK amb núm. de llicència 003 que figura a nom de JORDI 
PUEYO LARRÉGOLA, pel vehicle SKODA SUPERB 170 TDI, amb matrícula 
6038KCH, amb núm. de llicència 003 i número d’expedient 1075/2017 a nom 

 



 

del mateix propietari per tal de realitzar les funcions d’autotaxi 
Segon.- Notificar a l’interessat, en temps i  forma, l’import a pagar, segons 
l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i 
altres vehicles de lloguer, en l’epígraf tercer: substitució de vehicles llicència 
classe B, amb un total de 22 €

 

Expedient 1076/2017. Aprovació de factures

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
Fonaments de dret.- 
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu  
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció  per  un  import  total  de  94.129,50€ corresponent  a  l’exercici  de 
2017
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