Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/42

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

18 / d’octubre / 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 11 d'octubre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 11575/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 691/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de la bestreta sol·licitada per l’Entitat Pública Empresarial de
Serveis i Obres amb NIF: Q4300325J.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11443/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de pagament de la sanció de l’expedient número 2244/2017
(29/2016 IF-ES) a causa d’una presumpta infracció urbanística.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11411/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2011/074966.
6. Serveis econòmics. Expedient 11386/2017. Desestimar, si s’escau, la
sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de la
liquidació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2014 al
2017.
7. Serveis Econòmics. Expedient 2504/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida pel programa específic d’inversions PEXI de la Diputació de
Tarragona.
8. Serveis Econòmics. Expedient 11550/2017. Aprovar, si s’escau, la
convocatòria de subvencions a entitats locals per la promoció de l’esport, any
2017.
9. Departament d'Educació. Expedient 11491/2017. Aprovar, si escau, la
modificació d’aplicació de tarifes del servei de transport escolar per al curs
2017-2018, de l’alumne L. D. F.
10.Departament d'Educació. Expedient 11102/2017. Aprovar, si escau, la
sol·licitud d’alta i la tarifa del servei de transport escolar per al curs
2017-2018, de l’alumne J. G. D.
11.Departament d'Educació. Expedient 10313/2017. Projecte Aprendre a Nedar -
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B) Activitat de control
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Inclusió alumnes 1r ESO Institut Miami
12.Contractació. Expedient 11348/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació per
dur a terme els treballs tècnics consistents en la redacció de l’Avanç del Pla
Parcial SUD-13- Nou Miami.
13.Contractació. Expedient 11220/2017. Contractar, si s’escau, una campanya
de publicitat a les emissores de ràdio Rac1 i Cadena Ser.
14.Contractació. Expedient 5434/2017. Adjudicar, si s’escau, la concessió per la
implantació i explotació d’un mòdul destinat a quiosc-bar al bosquet del
Llastres.
15.Contractació. Expedient 10801/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del
curs “Aspectes clau en l’administració electrònica als ens locals”.
16.Contractació. Expedient 9735/2017. Adjudicar, si s’escau, les obres per la
construcció d’una tanca al pati de l’Escola Joan Miró.
17.Contractació . Expedient 11291/2017. Cancel·lació de la garantia definitiva
depositada en les obres de redacció del projecte d'urbanitzacio del PAU 9
"Masos d'en Blader"
18.Contractació. Expedient 10305/2017. Adjudicar treballs de redacció del
projecte de trencament de càrrega de l'emissari EDAR COSTANERA
19.Recursos Humans. Expedient 11341/2017. Aprovar, si s’escau, el
nomenament de funcionari interí per execució de programes de caràcter
temporal a un Tècnic Mitjà en Informàtica.
20.Urbanisme. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a l’ampliació
de l’habitatge situat a l’av. d’Aragó, núm. 21 de Miami Platja. Expedient
9437/2017. Comunicació prèvia de Primera Ocupació
21.Urbanisme. Expedient 11299/2017. Llicència de piscina.Concedir, si escau, la
llicència consistent en la construcció d'una piscina privada, a l’habitatge situat
al c. de Valls núm. 41.
22.Disciplina urbanística. Expedient 3819/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador iniciat per una infracció urbanística.
23.Disciplina urbanística. Expediente 1754/2017. Sobreseimiento, si procede, del
procedimiento iniciado por restauración de la legalidad.
24.Disciplina urbanística. Expediente 1756/2017. Resolución, si procede, del
procedimiento sancionador iniciado por una infracción urbanística.
25.Disciplina urbanística. Expedient 8/2016 IF-RL. Estimar parcialment, si escau,
el recurs de reposició interposat per l’interessat i suspendre l’executivitat de
l’ordre de restauració de la realitat física alterada en matèria urbanística.
26.Disciplina urbanística. Exp. 2382/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat per una infracció urbanística.
27.Disciplina urbanística. Expedient 105/2016. Reiterar, si escau, l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.
28.Disciplina urbanística. Expedient 2237/2017. Reiteració, si escau, de l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.
29.Disciplina urbanística. Expedient 3815/2017. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística.
30.Disciplina urbanística. Expedient 1307/2017. Reiterar, si escau, l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.

31.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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