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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 21 de setembre de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1458/2018 de data 3 de setembre de 2018 

Relatiu a rectificar una errada material existent al decret núm.1326/2018 de 31 de 
juliol de 2018. 

- Decret núm. 1505/2018 de data 12 de setembre de 2018 

Relatiu al nomenament de la tècnica de Recursos Humans. 

- Aprovació dels padrons de la taxa de conservació dels cementiris municipals, 
exercici 2018 

Aprovar inicialment i , en el supòsit de què en el tràmit d’informació pública no es 
pressentessin reclamacions, definitivament, els padrons de la taxa de conservació 
del Cementiri Municipal (vell) i del Cementiri Municipal de la Vall de Clarà, exercici 
2018, per un import net de 33.113,89 euros i 2.814,77 euros, respectivament. 
Aprovar la bonificació del 5% de la taxa als contribuents que han domiciliat el 
cobrament dels rebuts en una entitat financera, per un import total de 933,12 
euros pel que fa al padró del cementiri municipal (vell) i de 59,10 euros pel que fa 
al padró del cementiri de la Vall de Clarà. I aprovar el període de cobrament de 
l’esmentada taxa, el qual s’estableix des del dia 1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2018, ambdós inclosos. Pel que fa als rebuts domiciliats, el càrrec en 
el compte bancari corresponent s’efectuarà durant els primers cinc dies del mes 
d’octubre de 2018. 
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URBANISME 

- Llicència d’obres exp. 2017/2111 

Concedir llicència d’obres per adequació interior de l’espai d’un habitatge 
unifamiliar aïllat d’acord amb el projecte tècnic presentat en data 7 de desembre 
de 2017. 

PROPOSTES URGENTS 

- Denegació llicència d’obres exp. 2016/430 

DENEGAR la sol·licitud de llicència d’obres presentada en data 4 de març de 2016 
per a la construcció d’una piscina exterior. 
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