Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 1 d’octubre de 2015, va adoptar els acords
següents:

2.1 Ordre d'execució - enrunament coberta c/ Ravalet, 16
Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Ratificar el contingut del decret d’alcaldia núm. 867/2015,
867/2015, de data 29 de juliol de
2015.
2. Iniciar procediment d’imposició a B. SA de multes coercitives i elevar la següent
proposta de resolució, prèvia audiència tal i com estableix el punt 3 de la present
resolució:
•

na primera multa coercitiva de 300 euros atès l’incompliment
mpliment dilatat en el
D’una
temps de l’ordre d’execució dictada esmentada als antecedents de fet de la present
resolució. Aquesta sanció es reiterarà periòdicament
periòdicament cada 30 dies amb un màxim de
tres multes consecutives.

•

Advertir als interessats que, en cas de nou incompliment del termini senyalat per
l'execució de les obres, s'imposarà una nova multa coercitiva, en aquest cas per
quantia entre 1.001 a 2.000 euros.

•

Advertir que, tot això, sens perjudici de la iniciació d'un expedient sancionador per
la comissió d'una infracció urbanística.

•

Informar que, en tot cas, l'interessat haurà de comunicar per escrit el compliment de
l'ordre donada mitjançant escrit presentat al Registre d'aquest Ajuntament en el
termini màxim de 48 hores a partir de la finalització del termini de compliment de
la mateixa.

3. Atorgar a l’interessat un termini d’audiència de 15 dies hàbils per a que efectuï les
al·legacions que estimi adients
adients en defensa dels seus interessos. En cas de no
efectuar-ne
ne o de ser desestimades, es ratificarà a definitiva la present proposta.
4. Notificar l’acord als interessats.
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2.2 Ordre d'execució c/ Mestre Amadeu Vives, 5

Acord

La Junta de Govern Local,, per unanimitat, acorda:
1. Ratificar el contingut del decret d’alcaldia núm. 493/2015, de data 2 de juny de
2015.
2. Imposar a B.M.N. una primera multa coercitiva de 300 euros atès l’incompliment
dilatat en el temps de l’ordre d’execució dictada esmentada als antecedents de fet
de la present resolució. Aquesta sanció es reiterarà periòdicament cada 30 dies amb
un màxim de tres multes consecutives.
3. Advertir als interessats que, en cas de nou incompliment del termini senyalat per
l'execució de les obres, s'imposarà una nova multa coercitiva, en aquest cas per
quantia entre 1.001 a 2.000 euros.
4. Advertir que, tot això, sens perjudici de la iniciació d'un expedient sancionador per
la comissió d'una
na infracció urbanística.
5. Informar que, en tot cas, l'interessat haurà de comunicar per escrit el compliment de
l'ordre donada mitjançant escrit presentat al Registre d'aquest Ajuntament en el
termini màxim de 48 hores a partir de la finalització del termini
termini de compliment de
la mateixa.
6. Notificar l’acord als interessats.

3. Subvenció.
3.1 Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1002, de data 16 de setembre de 2015.
Proposta d’acord

1. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1002, de data 16 de setembre
setemb de 2015,
d’aprovació
provació de la participació de l'Ajuntament al Programa Treball i Formació de
persones en situación d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció destinades
a administracions locals, regulada per l'ORDRE EMO/244/2015, de 29 de juliol,
convocatòria 2015.
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2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a Promoció Econòmica.
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