Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/45

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

8 / de novembre / 2017 a les 11:00

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 de novembre de 2017
2. Serveis Econòmics. Expedient 12346/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 11655/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries d’un habitatge deshabitat sense subministrament
d’aigua ni electricitat, de l’habitatge situat al carrer Doctor Josep Sagarra, 28 1
02 04.
4. Serveis Econòmics. Expedient 12143/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de pagament de la sanció de l’expedient número
2935/2017, infracció en matèria de residus.
5. Serveis Econòmics.Expedient 5365/2017. Aprovar, si s’escau, la liquidació del
imports meritats per l´ús dels béns patrimonials dels pous 5 i 6 de Bonmont
Club Bonmont Terres Noves , SL
6. Serveis Econòmics. Expedient 12418/2017. Convocatòria i concessió de
subvencions per procediment de concurrència competitiva. AMPAs
7. Serveis Econòmics. Expedient 2485/2017. Donar compte de Resolució sobre
la revisió del programa d’actuació i l’adaptació del pla economicofinancer del
Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La Florida de Miami.
8. Serveis Econòmics. Expedient 520/2017. Aprovar, si s’escau, les
certificacions 1 a 4 de l’atribució de finançament de l’Agència Catalana de
l’Aigua per obres de reposició i millores 2017 AF17000130.
9. Cadastre. Expedient 8219/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que no queda provada la inexistència
d’increment de valor del terreny.
10.Cadastre. Expedient 12193/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).
11.Contratación. Expediente 222/2016. Aprobar, si procede, la 5ª certificación de
las obras correspondientes al contrato mixto para la renovación de las
instalaciones de alumbrado público municipal en el marco del programa de
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
24.Afers sobrevinguts
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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ayudas del IDAE.
12.Contractació . Expedient 12039/2017. Aprovar, si s’escau, l’estudi geotècnic i
d’estabilitat de talussos necessaris pel projecte de construcció del Club de
Mar de Miami Platja.
13.Contractació. Expedient 12037/2017. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’honoraris presentada pel lletrat, amb DNI ...179-J, per l’assistència lletrada
en diversos recursos contenciosos administratius en tràmit.
14.Contractació. Expedient 8149/2017. Aprovar, si s’escau, la 1a. certificació de
l’execució de la llosa de formigó i instal•lació de serveis als nous vestidors del
camp de gespa artificial de Mont-roig del Camp.
15.Contractació. Expedient 12232/2017. Contractar, si s’escau, la realització de
bosses personalitzades de turisme per a la promoció turística .
16.Contractació. Expedient 69/2016. Aprovar, si s’escau, la 3a. certificació de la
realització de dos camps de futbol de gespa artificial al municipi de Mont-roig
del Camp.
17.Infraccions. Expedient 5982/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador.
18.Infraccions. Expedient 11446/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
19.Infraccions. Expedient 6571/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador.
20.Infraccions. Expedient 9967/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador.
21.Llicències d'obres. Expedient 126/2017. Concedir, si escau, llicència
consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina d’ús
privat (bàsic), situada al c. de República Argentina núm. 30 de la urbanització
Costa Zèfir.
22.Departament d'Urbanisme. Expedient 9265/2017. Aprovació inicial, si escau,
de l’operació jurídica complementària del sector urbanitzable SUD14
“Urbanització les Planes”.
23.Medi Ambient. Expedient 11944/2017. Orden ejecución salud pública c. de les
Nogueres, 5 (zona comunitaria de 6 viviendas) urb. Pi Alt, limpieza y palmera
afectada por el morrut.

