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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 3 de juliol de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

RECURSOS ECONÒMICS. 

-Devolució de l’import ingressat en concepte taxa retirada de vehicles.- 

Aprovar la devolució de la taxa per retirada de vehicles de la via pública a favor de 

L.G.V. i retornar l’import de 146,00€. 

 

URBANISME. 

-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/1793.- 

Concedir llicència urbanística d’obres a MC.G.T., formulada en data 17 de maig de 

2019, per a la construcció d’una piscina i construcció auxiliar, al Passeig Burriach 

del nostre municipi. 

-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/2202.- 

Concedir llicència urbanística a Habit Argent SL, formulada en data 19 de juny de 

2019, per a la reforma i ampliació de dos habitatges situats al carrer Indústria, del 

nostre municipi. 

-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/2852.- 

Concedir llicència urbanística a S.J.S., formulada en data 4 de setembre de 2019, 

per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Guerau de Liost del 

nostre municipi.  

-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/3244.- 

Concedir llicència urbanística a N.R.Y., formulada en data 4 de setembre de 2019, 

per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a l’Avinguda 

Andreu Vintró del nostre municipi.  
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-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/3423.- 

Concedir llicència urbanística a D.R.P., per a la reforma i agrupació de dos 

habitatges en edifici familiar entre mitgeres al carrer General Llauder del nostre 

municipi.  

-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/3572.- 

Concedir llicència urbanística a D.R.C., per a la construcció d’un habitatge 

unifamiliar aïllat amb planta baixa al carrer Lluís Bonet i Garí del nostre municipi. 

 

ESPAI PÚBLIC. 

-Canvi nom concessió dret funerari per a 2 anys del nínxol 79-Clarà-2020/139.- 

Concedir el dret funerari per període de 2 anys, a M.C.V., a comptar des del dia 10 

de gener de 2020, sobre el nínxol número 79-Clarà del cementiri municipal de la 

Vall de Clarà i aprovar la corresponent liquidació tributària d’acord amb 

l’ordenança núm. 9 article 6è. 

-Llicència de gual – Expedient 3845/2019.- 

Atorgar al senyor J.R.A. llicència municipal de gual permanent a la finca situada al 

carrer Àngel Guimerà, del nostre municipi.i aprovar la corresponent liquidació 

tributària d’acord amb l’ordenança fiscal núm.6 tarifes 6.1 de l’epígraf quart. 
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