
NOTA: Els antecedents dels assumptes a tractar es troben a disposició dels propietaris, prèvia cita telefònica, al  Tel. 93 314 52 
81,  per correu electrònic ecadarso@icab.cat, o en el local social de la urbanització els dissabtes de 10:00 a 13:00 h. 

 

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL LA CANYERA 
- LLAGOSTERA - 
 

 
 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 
Com a propietari inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística del sector delimitat per la urbanització LA 
CANYERA del municipi de Llagostera, queda vostè convocat a l’Assemblea General Ordinària que 
se celebrarà per la Junta de Compensació el dissabte dia 14 DE GENER DE 2017 en el CASINO DE 
LLAGOSTERA, a la plaça Catalunya, a les 09:30 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en 
segona convocatòria, sota el següent:  
 

O R D E N   D E L  D I A: 
  
 
PRIMER.- Lectura i aprovació, si s’acorda, de l’acta de l’Assemblea General ordinària celebrada en 
data 2 de juliol de 2016.     
 
SEGON.- Informació de les ofertes presentades per les empreses licitadores en el procediment de 
contractació per a l'execució de les obres de la urbanització i ratificació, si s'acorda, de la proposta 
d'adjudicació a l'oferta econòmica més avantatjosa d'acord amb la valoració emesa per els 
informes tècnics realitzats per encàrrec de la Junta de Compensació. 
 
TERCER.- Autorització al Consell Rector, si s'acorda, per procedir a l'aprovació d'unes operacions 
jurídiques complementàries al Projecte de reparcel·lació per a procedir a l'adjudicació a favor de 
la Junta de compensació de les parcel·les d'aquells propietaris que tinguin pendent el pagament 
de quotes urbanístiques a títol de cessió en pagament per les despeses d'urbanització. 
 
QUART.- Autorització al Consell Rector, si s'acorda, per a la venda lliure de les parcel·les propietat 
de la Junta de Compensació i per a la formalització dels contractes de compravenda. Ratificació 
del contracte de compravenda de la parcel·la 20 de l'illa H. 
 
CINQUÈ.- Autorització al Consell Rector, si s'acorda, per procedir a la reclamació de la totalitat de 
la liquidació provisional per a l'execució de les obres d'urbanització en via executiva a aquells 
propietaris que no hagin realitzat el pagament d'una part o de la totalitat de les quotes en alguna 
de les seves dates de venciment. 
 
SISÈ.- Precs i preguntes. 
 
 
Llagostera, a 16 de desembre de 2016.  

 
 

Atentament, rebin una cordial salutació. 
 
 

P.O. Consell Rector 
 El President 

 
 

 


