Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de desembre de 2015, va adoptar els
acords següents:
1.- Aprovació de la darrera acta de data de 17 de desembre de 2015
2.1.- Construcció de dos habitatges entre mitgeres al c/ Sauló d'en Roura, 19

Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al Sr. M..M.G.T. la llicència per la construcció de dos habitatges entre
mitgeres al c/ Sauló d'en Roura, 19.
2. Les obres
res 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:
3. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
-

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

-

Full d’estadística d’edificació i habitatge.

-

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

-

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

4. Les obres a la via pública s'efectuarà d'acord amb l'Ordenança Municipal
corresponent.
5. Per la construcció del gual i reserva de via pública caldrà sol·licitar la llicència
corresponent.
6. Per la connexió a la xarxa de clavegueram l'haurà d'efectuar l'empresa
concessionària del Servei Municipal de clavegueram SOREA.
7. 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.
8. Fixar una fiança de 993,06.-€.
993,06. perr tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 786,85.-€.
786,85. €. Per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
9. Notificar l’acord al titular de la llicència.
10. Fer pública aquesta resolució a través del tauler
tauler d’anuncis de la casa consistorial.
11. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
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2.2.- Divisió Horitzontal de la casa del c/ Doctor Trueta núm.2 cantonada Torrent
Galbanya.

Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al Sr. A.D
D.M. la llicència per la divisió horitzontal al c/ Dr. Trueta, 2
cantonada Torrent Galbanya, 11.
2. La divisió horitzontal s’ha d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte.
3. Notificar l’acord al titular de la llicència.
4. Ferr pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

2.3.- Instal·lació d'ascensor al Pge. Lloveras, 8

Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
acorda
1. Concedir a la Comunitat de Propietaris del Passatge Lloberas, 8 la llicència per la
instal·lació d'un ascensor al Passatge Lloberas, 8.
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:
a) Abans d'iniciar les obres caldrà presentar 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.
3. Fixar una fiança de 790,00.-€.
790,00. €. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€.
€. Per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
rec
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2.4.- Llicència d'obres per la divisió d'habitatge en dos al c/ Sant Miquel, 9 i c/ del
Notari, 9

Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la Sra. M.H.P.
M
la llicència d'obres per la divisió en dos habitatges al c/
Sant
ant Miquel, 9 i c/ del Notari, 9.
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:
3. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
-

Full d’estadística d’edificació i habitatge.

-

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

-

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

4. Les obres a la via pública, s'efectuaran d'acord amb l'Ordenança Municipal
corresponent.
5. Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho
sol·licitar
expressament.
6. 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.
7. Fixar una fiança de 790,00.-€.
790,00. €. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics
urbaníst
i una altra de 150,00.-€.
€. Per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
8. Notificar l’acord al titular de la llicència.
9. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
10. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
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