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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el dia
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11 de gener de 2019, a les 13:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les dues sessions de Junta de Govern Local anteriors de dates 21
de desembre (ordinària) i 28 de desembre (extraordinària i urgent) de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
2.- Aprovar la modificació de l’acord aprovat a la sessió de la Junta de Govern Local de data 13 d’abril de
2018, en relació amb la baixa del gual del carrer carrer Torras i Sayol, 4 01 BJ 1, expedient 1538/2015.
3.- Requerir al representant de Delicats Obradors, SL, perquè aporti, en el termini d’un mes, la documentació
requerida en relació amb una activitat destinada a pastisseria industrial, expedient 6780/2017.
4.- Deixar sense efecte la llicència urbanística atorgada a Electra Caldense, SA per la instal·lació de 2 punts
de recàrrega elèctrica aptes per a 4 vehicles, a la finca situada al carrer Avinguda Pi i Margall, davant del
número 146, atorgada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 19 d’octubre de 2018; i aprovar la
baixa de la liquidació corresponent, expedient 1461/2018.
5.- Deixar sense efecte la llicència urbanística atorgada a Electra Caldense, SA per la instal·lació de 2 punts
de recàrrega elèctrica aptes per a 4 vehicles, a la finca situada la Plaça Taunnustein, s/n, de la zona
esportiva de les Cremades, atorgada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 26 d'octubre de
2018; i aprovar la baixa de la liquidació corresponent, expedient 1464/2018.
6.- Retornar la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes generades per l’acte d’edificar, a la
finca situada al carrer Homs, 62, a Angels Hospital Balada, expedient 4162/2017.
7.- Retornar les fiances dipositades com a garantia de la gestió de les runes i com a garantia de la reposició
dels elements urbanístics afectats per l’acte d’edificar, a la finca situada al carrer Estació, 66, a Josep
Ganella SLU, expedient 2071/2018.
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8.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada, per una nova escomesa de connexió a la xarxa, a la finca
situada al carrer Figuera, 67, a NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 8116/2018.
9.- Concedir llicència urbanística amb projecte, per la reforma per canvi d’ús d’un local (traster) a l'habitatge
del carrer Forn, 31, a Ramon Fíguls Poch, expedient 6186/2018.
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