Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 3 de setembre de 2015, va adoptar els
acords següents:
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- Llicència d'obres majors per ampliació d'habitatge unifamiliar al c/ Joaquim
Ruyra, 4.

Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al Sr. A.T
.T.G. la llicència per l'ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat al
c/ Joaquim Ruyra, 4.
2. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars
següents:
-

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
-

-

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte tècnic.

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada
prevista.

b) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi.
estableix
3. Fixar una fiança de 1.658,30.-€.
1.658,30. €. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 762,63.-€.
762,63. €. Per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Fer pública
ca aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.”
recaptació.

3.- Mobilitat i aparcaments
3.1.- Modificació senyalització vertical de la reserva d'aparcament al c/ Mare de Déu
D
de Montserrat, 5
Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
1. Concedir al Sr. J.P
P.A. la modificació de la senyalització vertical de la reserva
d'aparcament al c/ Mare de Déu de Montserrat, 5 amb el núm. identificador
080192014279072044X.
2. Notificar
otificar aquest acord a l'interessat.
3. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d'anuncis de la casa consistorial.
4. Donar trasllat de l'acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local.”
Local.

4.- Subvencions
4.1.- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 844, de data 21 de juliol de 2015.

“acord

1. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 844, de 21 de juliol de 2015, d’aprovació
d’
de
la participació de l'Ajuntament al Programa Treball i Formació de persones en
situación d'atur que hagin exhaurit la prestació
prestació i/o subsidi per desocupació,
convocatòria 2015.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, a Promoció
Econòmica, a Intervenció-Tresoreria
Intervenció
i a Recursos Humans.”
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