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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 5 de gener de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ESPAI PUBLIC 

Llicència de gual-1863/2017 

PRIMER.- Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d'un GUAL 
PERMANENT de 3,50 metres amb el compliment de les següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 3,50 metres, segons el que s’ha sol·licitat. 
- No es permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d’elements 

mòbils, col·locació de rajoles o similars. 
- S’haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament en lloc visible. 
- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb 

les marques corresponents a la calçada. 

SEGON.- Aprovar 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. 

TERCER.- Advertir a la persona interessada que la liquidació tributària pel que fa a 
la taxa per entrada de vehicles derivada d'aquest acord s'aprovarà de manera 
independent i es notificarà en el moment oportú.  

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Canvi de titularitat de llicència de gual -2019/2017 

Primer.-Autoritzar el canvi de titularitat de llicència del gual.  

Segon.-Aprovar la liquidació taxa de 48,99 Eur. en concepte de transmissió de 
llicència de gual permanent. 

Tercer.- Notificar els acords als interessats i a l'Organisme de Gestió Tributària de 
la diputació de Barcelona als efectes escaients.  
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Llicència de gual - 2047/2017 

PRIMER.- Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d'un GUAL 
PERMANENT de 3,50 metres amb el compliment de les següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 3,50 metres, segons el que s’ha sol·licitat. 
- No es permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d’elements 

mòbils, col·locació de rajoles o similars. 
- S’haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament en lloc visible. 
- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb 

les marques corresponents a la calçada. 

SEGON.- Aprovar 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. 

TERCER.- Advertir a la persona interessada que la liquida¡:ió tributària pel que fa a 
la taxa per entrada de vehicles derivada d'aquest acord s'aprovarà de manera 
independent i es notificarà en el moment oportú.  

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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