CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 19 de juliol de 2018
Hora: 8.15 hores

(exp. 6992/2018)

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el
següent:
ORDRE DEL DIA

1 Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local el dia 12 de juliol de 2018.
2 Autoritzar, si escau, la devolució d'aval depositat com a garantia en servei d’execució
de programes esportius municipals, vigilància, control, socorrisme i primera
assistència a la piscina municipal i servei d'obertura, informació, vigilància, control i
tancament d'instal·lacions esportives (exp. 2437/2015).
3 Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja per a mantindre en condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic al:
3.1. c/ de Ribesalbes 19 A (exp. 11755/2017).
3.2. avinguda de Vicente Cañada Blanch 59 (exp. 4188/2018).
4 Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística vulnerada, la
demolició d'obres executades sense llicència a les parcel·les 233 i 237 polígon 9 (exp.
1009/2018).
5 Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar la parcel·la final 7.2 del
projecte de reparcel·lació sector Novenes de Calatrava (exp. 8623/2018).
6 Concedir, si escau, pròrroga per a la finalització d'obres en centre docent concertat
Illes Columbretes al c/ de Sant Joan de la Creu 2 (exp. 9920/2017).
7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
7.1. rasa a la plaça del 9 d’octubre (exp. 8280/2018).
7.2. construcció de vivenda unifamiliar aïllada i piscina al c/ Lisboa 11 (exp.
6656/2018).
7.3. construcció de piscina al c/ Magallanes 22 (exp. 7675/2018).
8 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
3226/2018, 5360/2018, 7462/2018, 7465/2018, 7515/2018, 7962/2018, 8466/2018 i
8467/2018.
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La documentació íntegra dels assumptes continguts en l'ordre del dia està a la disposició dels
regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.
Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona
convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera.
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