CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 18 d’octubre de 2018
Hora: 08.15 hores

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 11 d’octubre de 2018.
2 Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per tal de segregar la parcel·la final
M2-1 del projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució SUR-R-4 (anteriorment
NPR-2) (exp. 10250/2018)
3 Declarar restablerta, si escau, la legalitat urbanística infringida per obres sense
prèvia llicència en immoble ubicat en Pza. L’Estacioneta, 5 i arxivar l’expedient
d’ordre d’execució incoat a Sr. Manuel Ramón Aragó Artero i altres per obres en
aquesta ubicació (exp. 1202/2017).
4 Imposar, si escau, a Sr. Magdaleno Ruiz Rodríguez, la quarta multa coercitiva per
import de 190 euros, per incompliment de l’ordre de restabliment de la legalitat
urbanística infringida en polígon 25, parcel·la 142, Senda L’Ullal (exp. 11639/2015)
5 Deixar sense efecte, si escau, l’apartat 6 de l’acord de la Junta de Govern Local de
9 d’agost de 2016, pel qual s’aprovava la liquidació provisional a càrrec de
l’empresa Plamel Mepla SL, i deixar pendents totes les actuacions dirigides al
cobrament de la liquidació (exp. 9616/2016)
6 Executar subsidiàriament, si escau, a càrrec de l’empresa Sociedad de Gestión
de activos procedentes de la reestructuración bancaria SA (SAREB) els treballs de
tala d’arbres ubicats en la parcel·la en c. Abel Mus, 9 i Avda. La Marina (exp.
10345/2018)
7 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de l'obra
11435/2018.

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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