ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 4 de març de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. – Aprovació de l’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones i del programa
de les activitats que es duran a terme amb motiu de la celebració del 8 de març.
2. – Atorgament de la llicència urbanística per la reforma d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat al carrer de Sant Josep, 3.
3. – Atorgament de la llicència de modificació d’un règim de propietat horitzontal a
l’avinguda de la Llibertat, 18, local C.
4. – Atorgament de la llicència urbanística a Pialco Inversiones, SL, per a la connexió a la
xarxa general de clavegueram de l’edifici plurifamiliar en construcció, situat al carrer Lluis
Duran, 48-50-50b.
5. – Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per import de 774,71€, per la reparació dels danys al mobiliari urbà.
6. – Comunicació a l’empresa Sagalès, SA, de la resolució favorable del control inicial de
l’activitat d’aparcament d’autobusos, taller de manteniment propi, zona de neteja i oficines
al carrer Rec de Dalt, 7-15.
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