LLISTAT DECRETS OCTUBRE 2015
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0838

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs. G.G.R. 01/10/2015
i X.G.R. amb expedient núm. 7/2015.

2015 / 0839

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs.
B.Ch.P. i C.D.Z., amb expedient núm. 8/2015.

01/10/2015

2015 / 0840

Sol·licitant ocupació de la via pública amb un sac, atorgada al
Sr. R.V.M. al carrer Nou, 32, pels dies 5 i 6 d'octubre. (
liquidació 201536362)

01/10/2015

2015 / 0841

SRA. N.G.B. C/ORTEGA I GASSET 35, bxs.1 PLACA NUM.
DE MATRICULA (DISMINUITS)

01/10/2015

2015 / 0842

SRA. M.D.M.P. C/EUGENI D'ORS 91, CTDA. PL. RAMON
MIR BASTIDA

01/10/2015

2015 / 0843

Sol·licitud ocupació domini públic per càrrega i descàrrega per 01/10/2015
mudança al c. Sitges, 10 a nom del Sr. A.G.C. i amb número
liquidació 201536370

2015 / 0844

La Sra Ch. sol.licita assebentat obres canvi banyera per plat
de dutxa, rajoles menjador i endolls cr. Almogàvers, 1 3r 5a

2015 / 0845

ocupació de la via pública per mudança atorgada al Sr. A.G.C., 02/10/2015
al c/ Sitges, 10 (Liquidació núm. 201536370)

2015 / 0846

ocupació de la via pública per taules i cadires atorgada a A
Fondo per la Vella pel bar la Tronera , al c/ Sant Pere 10
bxs.dels mesos d'octubre/desembre (Liquidació núm.
201536386)

2015 / 0847

ocupació de la via pública per mudança atorgada al Sr.J.E.R., 02/10/2015
al c/ Jaume Balmes cda. Lluís Companys, (Liquidació núm.
201536368)

2015 / 0848

Aprovació caducitat padró d'habitants del mes de juny

05/10/2015

2015 / 0849

Aprovació liquidacions i autoliquidacions mes de setembre

05/10/2015

2015 / 0850

Atorgant ocupació a la via pública amb una plataforma
elevadora , a la Sra. R.G.R., al carrer Cristòfol Mestres, 12 Costarets, 16, pels dies 13-14-15-16 -19 i 20. ( liquidació
201536393 )

05/10/2015

2015 / 0851

Aprovació contractació M.P.R., com auxiliar administratiu fins
la tornada del seu titular o com a màxim fins el 31 de
desembre de 2015.

05/10/2015

2015 / 0852

CONFIRMAR, en tots els seus extrems, els acords adoptats
06/10/2015
mitjançant el Decret núm. 566/2015, de dos de juliol,
REITERANT a l’interessat el compliment de l’ordre d’execució
dictada.

2015 / 0853

DESESTIMAR el R.reposició presentat per Farmàcia Miret I
06/10/2015
Mestre CB, en data 31/08/2015, en base als arguments de
l’informe de l’Arquitecte municipal, de data 1/04//2015 que ja
es van reproduir literalment al cos del Decret 628/2015, del 20
de juliol.

02/10/2015

02/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0854

SR.A.F.C. C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 93
CARREGA I DESCARREGA PER MUDANÇA

06/10/2015

2015 / 0855

SR. A.F.C. C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 93
BASTIDA-ESCALES MECANIQUES

06/10/2015

2015 / 0856

Aprovació Incoació genèrica sancions de trànsit

06/10/2015

2015 / 0857

Imposició genèrica sancions de trànsit

06/10/2015

2015 / 0858

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
06/10/2015
sancionador 1500002597 PGB incoat per la infracció de
circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0859

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500000445 RMJ, incoat per la infracció
de circulació que en cadascun d'ells s'indica i imposar
la sanció de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0860

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
06/10/2015
sancionador 1500002514 SAL, incoat per la infracció de
circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0861

Desestimar els recursos presentats en mèrits dels
06/10/2015
expedients sancionadors 1400005320 JMP, incoats per
les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica, confirmant les sancions imposades.

2015 / 0862

Aprovació anul·lació expressa del decret 626/2015, de
data 16 de juliol perquè no es va arribar a editar ni
tramitar

2015 / 0863

Aprovar la realització del X Aniversari dels Gegats Nous 09/10/2015
i recuperació Vells de Les Roquetes pel dia 11
d'octubre de 2015 i aprovar l'exempció pagament taxes

2015 / 0864

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
tancament carrer Palou, 33 a nom de la Sra. A.N.S. i
amb número liquidació 201536444

2015 / 0865

APROVANT GUAL PERMANENT AL C/ ANETO, 4-6-8 09/10/2015
A NOM DE COMUNITAT DE PROPIETARIS C.
ANETO, 4-6-8

2015 / 0866

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
contenidor al c. Les Planes, 2 a nom del Sr. J.G.P. i
amb número liquidació 201536453

2015 / 0867

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i 13/10/2015
descàrrega per mudança al c. Miguel de Cervantes, 31
a nom del Sr. J.G.R. i amb núm. liquidació 201536454

2015 / 0868

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
contenidor al C. Ausiàs March, 20 a nom del Sr.
J.M.M.O. i amb número liquidació 201536450

06/10/2015

07/10/2015

09/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0869

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES HÀBILS realitzi les actuacions de
neteja, desbrossament, sanejament i/o
condicionament de la finca del Passatge de Vicente
Alexandre, 4, del sector de Vallpineda

2015 / 0870

Requerir a l’interessat per tal que, en el termini de
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca del carrer Riera de Ribes, 5,
del sector de Mas Alba

2015 / 0871

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer ZN B6 Els
Vinyals,

2015 / 0872

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Sant Pere
de Ribes, 20, del sector de Mas Alba

2015 / 0873

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Sant Pere
de Ribes, 24, del sector de Mas Alba

2015 / 0874

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Jafre, 7,
del sector de Can Lloses

2015 / 0875

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer de la Fita,
9, del sector de Mas Alba

2015 / 0876

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Atzavara,
37, del sector de Can Pere de la Plana

2015 / 0877

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer L’Espígol,
14, del sector de Can Lloses

2015 / 0878

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Cristòfol
Colom, del sector de Can Girabals

2015 / 0879

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer del Cau
Ferrat, 38, del sector de Mas Alba

13/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0880

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer de la
Malvasia, 22, del sector de Els Cards

13/10/2015

2015 / 0881

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Andalusia,
51-53-55, del sector de Les Roquetes

13/10/2015

2015 / 0882

REQUERIR a la Comunitat de Propietaris del c/ Juan
Sebastian el Cano, 11 l’adopció de mesures cautelars
de protecció (col•locació de xarxes de protecció) amb
CARÀCTER IMMEDIAT

13/10/2015

2015 / 0883

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de
13/10/2015
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer de la Masia,
50 parcel•la 33/21, del sector de Mas Alba

2015 / 0884

REQUERIR al propietari per tal que prengui les
mesures cautelars consistents en l'estintolament i en
impedir l’accés, tant a sobre de la terrassa, com a
l’espai situat a sota de la terrassa, situada al c/ Mercè
Amell, 4, de Vallpineda

13/10/2015

2015 / 0885

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Agricultura,
154, del sector de Les Roquetes

13/10/2015

2015 / 0886

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de
QUINZE (15) DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament
adequades de la finca emplaçada al carrer Andalusia,
44-46-48, del sector de Les Roquetes

13/10/2015

2015 / 0887

REQUERIR al propietari que, AMB CARÀCTER
13/10/2015
IMMEDIAT, prengui les mesures cautelars necessàries
consistents en impedir l’accés, a l’espai situat a sota de
la terrassa, situada sobre un torrent al carrer Mercè
Amell núm. 8, de Vallpineda

2015 / 0888

Requerir a INSTAL·LACIONS REQUEJO, SLU
13/10/2015
constitució garantía, i aportar documentació en relació a
l'oferta més avantatjosa del procediment millora
eficiència energética enllumenat públic quadre número
22 nucli Les Roquetes

2015 / 0889

Llicència d'obres per pintar façana atorgada al Sr.
P.N.J., pel carrer del Pi núm. 55 (registre entrada núm.
2015013314)

2015 / 0890

Llicència per ocupació de la via pública atorgada a la
14/10/2015
Sra. N.C.V. per la col.locació d'un sac de runes els dies
14 i 15 d'octubre, al c/ Torreta núm. 19 (liquidació num.
201536470)

2015 / 0891

Sol·licitant llicència obres per pintar façana al C. Mare
de Déu de Montserrat, 83 a nom del Sr. P.N.J. i amb
número liquidació 201536473

14/10/2015

16/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0892

Aprovació concessió pagament avançament al Sr.
J.M.O.F. a compte de la paga de Nadal 2015 per
import de 100€

2015 / 0893

Aprovació de la trobada de convivència de tardor dels 16/10/2015
XULIUS el 18 d'octubre de 2015 amb motiu de la
Castanyada

2015 / 0894

Aprovar la realització de les activitats organitzades
pels Diabòlics amb motiu de la Castanyada del 19 al
24 d'octubre

16/10/2015

2015 / 0895

J.C.A.EMPLAÇAMENT: C/LLUIS COMPANYS, 11
RIBES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER BASTIDA

16/10/2015

2015 / 0896

Llicència d'ocupació via pública amb una plataforma 20/10/2015
elevadora pels dies 19 i 20 d'octubre al carrer Nou, 6,
atorgada a Ekipa, S.L. ( liquidació 201536513 )

2015 / 0897

Llicència per pintar façana al barri de les Torres núm. 20/10/2015
21( façana 16) atorgada al Sr. M.P.M. (liquidacio
núm. 201536554)

2015 / 0898

Llicència per ocupació de la via pública per càrrega i
descàrrega atorgada a I.V.M. per descàrrega de
material de platja al c/ nou núm. 4, dissabte 24
octubre de 9 a 12 h.(201536523)

20/10/2015

2015 / 0899

COMUNITAT DE VEÏNS C/BARCELONA, 42
C/BARCELONA,42 BASTIDA-MAQUINA
LLEVADORA

20/10/2015

2015 / 0900

Requeriment licitador presentí documentació sobre el 20/10/2015
compliment obligacions tributèries, seguretat social i
la garantía del 5% preu oferta.

2015 / 0901

Contractació treballadors socials, A.M.G. i S.R.- B.G. 20/10/2015

2015 / 0902

Aprovació activitat V mitja marató rural de Ribes
organitzada per la Penya Ribes amb motiu de la
castanyada pel dia 25 d'octubre de 2015

20/10/2015

2015 / 0903

Ocupació via pública per rodatge a nom d` Arcadia
Motion Pictures liquidació núm. 201536553

21/10/2015

2015 / 0904

Ocupació via pública per rodatge a nom d` Arcadia
Motion Pictures liquidació núm. 201536555

21/10/2015

2015 / 0905

Imposar una sanció a A.D.N. per import de 200€ com 21/10/2015
autor de la infracció tipificada de l'article 91.02 del
Reglament de circulació

2015 / 0906

Imposar una sanció a K.D.F.B. per import de 200€ i
retirada de 4 punts del carnet com autor de la
infracció tipificada de l'article 56.2 del Reglament de
circulació

21/10/2015

2015 / 0907

Imposar una sanció a T.B. per import de 100€ com
autor de la infracció tipificada de l'article 154.1 del
Reglament de circulació

21/10/2015

2015 / 0908

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
15043630, de la relació annexa núm. 15044840 i de
la relació annexa núm. 15046239.

21/10/2015

16/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0909

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500002679 A.T.C., incoat per la
infracció de circulació que s'indica sobreseïment del
mateix i procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

21/10/2015

2015 / 0910

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500002596 G, SL, no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

21/10/2015

2015 / 0911

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
l’expedient sancionador 1500001648 F-AM S.C.P.
que es relaciona en el llistat adjunt, incoat per la
infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.

21/10/2015

2015 / 0912

Declarar a la Sra. J.G. amb NIE núm. Y3504237V,
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre
censal del municipi i sancionar amb 100€ segons
l’article 10) de l’Ordenança municipal sobre la
Tinença d’Animals Domèstics.

22/10/2015

2015 / 0913

Declarar a la Sra. J.G. amb NIE núm. Y3504237V,
22/10/2015
responsable de:causar molèsties per la custòdia d’un
gos a terceres persones i sancionar amb 200€
d’acord amb l’article 15.a) de l’Ordenança municipal
sobre la Tinença d’Animals Domèstics.

2015 / 0914

Sol·licitant ocupació domini públic per càrrega i
22/10/2015
descàrrega per mudança al Pg. Lluís Companys, 25,
Bxs a nom de J.C.N. i amb número liquidació
201536571

2015 / 0915

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
22/10/2015
contenidor al C. Carbonell i Grau ctda. C. Barceloneta
a nom de la Sra. S.D. i amb número liquidació
201536549

2015 / 0916

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
entrada i sortida de vehicles al C. Miguel de
Cervantes, 7A a nom del Sr. Á.M.N. i amb número
liquidació 201536517

2015 / 0917

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
22/10/2015
entrada i sortida de vehicles al C. Sitges, 2, Bxs-01 a
nom de la Comunitat de Propietaris i amb número
liquidació 201536563

2015 / 0918

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
entrada i sortdia de vehicles al C. Dr. Marañon, 31,
Bxs 04 a nom de la Sra. A.M.P. i amb número
liquidació 201536560

2015 / 0919

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
22/10/2015
entrada i sortdia de vehicles al C. Ensenyament, 16 a
nom de Ciaroig, SL i amb número liquidació
201536573

22/10/2015

22/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0920

Aprovació certificació d'obres numero 6 de les obres 23/10/2015
de reparació i rehabilitació de la casa de la Vila Fase 1- per import de 166.724.80 (IVA inclòs) a favor
de CLOSA ALEGRET, SA

2015 / 0921

Imposar al Sr. S.M.M. la sanció de 100€ com autor
de la infracció tipificada en l'article 50.1.22 del
Reglament de Circulació

23/10/2015

2015 / 0922

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu
sancionador seguit contra el Sr. J.C.M com a autor
de la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.1.22, segons número d’expedient
1500003305

23/10/2015

2015 / 0923

Aprovació pagament nomina mes d'octubre 2015

26/10/2015

2015 / 0924

Llicència per ocupació de la via pública amb
plataforma elevadora per fer obres al Pg. Lluís
Companys núm. 9 atorgada al Sr. T.E.M. pels dies
28 i 29 d'octubre. (liquidació 201536609)

26/10/2015

2015 / 0925

Aprovació adjudicació del contracte de la pòlissa
d'assegurances de protección jurídica de
l'Ajuntament a favor de ARAG, S.E. per import de
4.864,45€

26/10/2015

2015 / 0926

Aprovació adjudicació del contracte de la pòlissa
d'assegurances de protección jurídica de
l'Ajuntament a favor de ARAG, S.E. per import de
4.864,45€

27/10/2015

2015 / 0927

Aprovació avançament paga nadal 2015 a favor de
J.Ll.C. i B.F.G.

27/10/2015

2015 / 0928

Aprovació liquidació servei públic per la gestió de les 27/10/2015
piscines exteriors del municipi de Sant Pere de Ribes
per l'estiu 2015

2015 / 0929

Aprovació incoació genérica sancions de trànsit

28/10/2015

2015 / 0930

Aprovació de la despesa quota patronal de la
Seguretat Social del mes de setembre de 2015 per
un import de 205.251,69€

29/10/2015

2015 / 0931

Declarar a la Sra. A.L.B. amb DNI núm. 47843660A, 29/10/2015
responsable d`:Embrutar les vies públiques i/o
qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gos amb una
sanció de 100€

2015 / 0932

Declarar al Sr. G.R.R. amb DNI núm. 48023305H
29/10/2015
responsable d`: Embrutar la via pública amb pintades
i imposar-li la sanció de 180€

2015 / 0933

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
29/10/2015
sancionador 1500002765 GES, SL, no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

2015 / 0934

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500002830 E.N.C., incoat per la
infracció de circulació que s'indica sobreseïment del
mateix i procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat

29/10/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0935

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
29/10/2015
sancionador 1500003163 J.B.J., incoat per la
infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar

2015 / 0936

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500003077 F, SL, no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar

2015 / 0937

Imposar a la Sra. EPP la sanció de 100€ com autora 29/10/2015
de la infracció tipificada en l'article 154.04 del
Reglament de Circulació

2015 / 0938

ACORDAR l’arxiu per caducitat de l’expedient amb
decret d’incoació núm. 0199/2015 pel transcurs de
més de sis mesos des de la seva incoació

2015 / 0939

Aprovació pagament avançament M.M.P. de la paga 29/10/2015
extraordinària 2015 per import de 1430,73€

2015 / 0940

Inscriure en el llibre de registre de parelles de fet als
Srs. M.A.V. i M.E.B. amb l'expedient núm. 9/2015.

30/10/2015

2015 / 0941

DESIGNAR a l'E.V.T., com a Directora d’execució
d’obra i a la M.V.V., com a Directora d’obra, per la
reparació de l’estanqueïtat i estabilitat estructural, i
supressió de barreres arquitectòniques de
l’equipament “El Local”

30/10/2015

2015 / 0942

Requerir a la Comunitat de Propietaris de l’immoble 30/10/2015
de la plaça Hernán Cortés núm. 24. de Les Roquetes
- col•loqui xarxes i malles de retenció en el cantell i
calaixos de fusta de les bigues metàl•liques en
voladís del porxo

2015 / 0943

ORDENAR al Sr. A.R.M. que procedeixi a restituir la 30/10/2015
legalitat urbanística alterada, enderrocant i/o retirant
la nau de 35 m2, destinada a estança de gossos,
emplaçada a la parcel•la núm.110 del Sector de Mas
Parés de Dalt

2015 / 0944

ACORDAR la SUSPENSIÓ IMMEDIATA de les obres 30/10/2015
de reforma de l’habitatge existent al carrer Almirall
122 de Can Lloses, sense la preceptiva llicència
municipal

2015 / 0945

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat contra 30/10/2015
el Sr. J.M.A., per construcció d’una barbacoa a la
finca de la seva titularitat, emplaçada en el carrer
Garrofera, núm.22, Can Lloses, sense llicència

2015 / 0946

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat contra 30/10/2015
el Sr. S.C.L., per l’aixecament de la tanca existent, en
l’immoble emplaçat a l’avinguda de Sitges núm. 72,
del sector de Mas Alba, sense llicència

Codi
2015 / 0947

Descripció

29/10/2015

29/10/2015

Data Alta

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 30/10/2015
15 DIES HÀBILS, realitzi les actuacions de neteja,

desbrossament, sanejament i/o de la finca emplaçada
al carrer Pedraforca, 20, de l’urbanització Mas d’en
Serra
2015 / 0948

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 30/10/2015
15 DIES HÀBILS, realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o de la finca del carrer
Pedraforca, 18, de l’urbanització Mas d’en Serra

2015 / 0949

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 30/10/2015
15 DIES HÀBILS, realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament de la finca emplaçada al
carrer Ramón y Cajal, 25, del sector de Les Roquetes

