Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/2

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

2 / de febrer / 2021 a les 18:30

Lloc

Participació a distància mitjançant videoconferència (segons la
Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de
març)
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«Videoconferència»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
APROVACIÓ D'ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19-01-2021
CONTRACTES
2. Expedient 2179/2019. Aprovació de l’expedient i convocatòria de licitació del
contracte de serveis de retirada de vehicles de la via pública.
3. Expedient 4111/2020. Aprovació de l’expedient de contractació relatiu al contracte
de serveis de gestió integral de fraccions de residus de la Deixalleria.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
4. Expedient 4913/2018. Declaració de finalització parcial d’obres i llicència de
primera ocupació parcial corresponent a la construcció de dos habitatges unifamiliars
aparellats a la parcel·la ubicada al carrer Igualada, 10-12 (AC).
5. Expedient 4330/2020. Llicència d'obres majors per a executar consolidació i
rehabilitació d’un cobert existent a la parcel·la ubicada al c/ Metall, 4, (CV), a
instància de GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, SL, amb NIF B08102790.
6. Expedient 5664/2020. Llicència d'obres majors per a executar la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la ubicada al c/ Vilafranca, 10 (AC).
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ANUNCI

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
7. Expedient 421/2019. Control periòdic d’una activitat dedicada a manteniment de
vehicles i servei d’aprovisionament de gasoil a vehicles propis, ubicada a l’Av.
Energia, 10 a nom de la raó social Transportes Solazo, SA
8. Expedient 4622/2020. Assabentat de transmissió de l’activitat de bar restaurant, a
nom d’A.M.V. al C. Cardoner s/n.
9. Expedient 4749/2020. Assabentat de declaració responsable d’obertura, a nom
d’A.B.C., per a l’activitat d’ensenyament de comerç al detall d'animals de companyia i
aliments o accessoris per animals domèstics, al Pg. Estació, 7-9, i aprovació de les
liquidacions de la taxes corresponents.
10. Expedient 4785/2020. Assabentat de comunicació prèvia d’obertura, a nom de la
raó social Mercadona, SA, per a les activitats de supermercat i elaboració i venda de
plats preparats, al C. Martorell, 20, i aprovació de la liquidació de la taxas
corresponent.
SUBVENCIONS
11. Expedient 167/2021. Acceptació de subvenció concedida pel Departament de
Justícia de la Generalitat per a les despeses del Jutjat de Pau, durant 2020.
CONVENIS
--PERSONAL
---

SOBREVINGUTS
---
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