Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/26

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de juny / 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 21 d'abril de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 7603/2017. 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. Intervenció General. Expedient 3155/2017. Aprovar, si
s’escau, el padró fiscals corresponent a la taxa de recollida d’escombraries,
eliminació de residus, i conservació de clavegueram, de l’exercici 2017.
5. Serveis Econòmics. Expedient 345/2017. Donar compte, si s’escau, de la
resolució de la sol·licitud de subvenció per la Gestió forestal al Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2016.
6. Serveis Econòmics Expedient 7456/2017. Aprovar, si s’escau, la rectificació
de la sol·licitud de subvenció per al foment territorial del turisme a la
Generalitat de Catalunya amb el projecte del Club de Mar Miami Platja, 2017.
7. Cadastre. Expedient 7270/2017. Inadmetre les al.legacions, entre les que
demana la devolució de la quota de la liquidació de plusvàlua, per
extemporànies.
8. Arxiu. Expedient 7383/2017. Sol·licituds de préstec extern de la documentació
i digitalització
9. Serveis Jurídics. Expedient 6415/2017. Aprovar, si s'escau, la personació de
l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 150/2017.
10.Recursos Humans. Expedient 6810/2017. Desestimar, si s’escau,
complementar al 100% les prestacions econòmiques durant el període
d’incapacitat temporal.
11.Recursos Humans. Expedient 5736/2017. Denegar la modificació de l'horari
laboral
12.Recursos Humans. Expedient 7403/2017. Autoritzar, si s’escau, l’excedència
voluntària a una treballadora, personal laboral fixa discontinua a temps
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parcial.
13.Recursos Humans. Expedient 7651/2017. Autoritzar, si s’escau, l’excedència
voluntària a un treballador, personal laboral indefinit a temps parcial.
14.Recursos Humans. Expedient 396/2016. Entregar, si s’escau, a cada
treballador la seva fitxa descriptiva resultant de la Relació de Llocs de Treball
per tal que sigui supervisada, revisada i esmenada si és el cas.
15.Contractació. Expedient 7555/2017. Cessió de canalitzacions a Endesa a
canvi del soterrament de les linies aèries al c/ Països Catalans.
16.Contractació. Expedient 4492/2017. Contracte de Serveis per Procediment
obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació
17.Contractació.Expedient 7438/2017. Contractar, si s’escau, les diverses
activitats d’estiu dins la programació dels Banys de Lluna 2017
18.Contractació.Expedient 6700/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les
activitats previstes dins de la programació de la Festa Major de Sant Jaume,
per la celebració de la Festa Marmusik que es durà a terme els dies 28 i 29
de juliol de 2017, a la Punta del Riu de Miami Platja.
19.Contractació. Expedient 7439/2017. Contractar, si s’escau, els serveis
necessaris per a la realització de les excursions guiades durant l’estiu 2017.
20.Contractació. Expedient 4648/2017. Aprovar, si s’escau, l’atorgament a
tercers d’autoritzacions municipals d’explotació comercial a les platges de
Mont-roig del Camp per a la temporada 2017.
21.Contractació. Expedient 7565/2017. Reparació de l'aparell de climatització de
la Biblioteca de Miami Platja
22.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 7469/2017. Aprovar, si s'escau, la
memòria valorada per a la pintura de la passarel·la sobre el riu Llastres.
23.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 7680/2017. Aprovar, si s’escau, la
memòria valorada per l’ampliació de la llar d’infants “Petete” de Miami Platja.
24.Sanitat Pública. Expedient 7395/2017. Donació de Sang al CAP de Miami
Platja, 18 de juliol de 17:30h a 21:30h
25.Medi Ambient. Expedient 6606/2017. Ordre d’execució per salut pública
limpieza de piscina c. de la Deessa Isis núm. 10 casa 4 de urb. El Casalot
26.Disciplina urbanística. Expedient 1596/2017. Resolució, si escau, de
reiteració l’ordre d’execució i advertiment d’execució subsidiària del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
27.Disciplina urbanística. Expedient 1586/2017. Resolució, si escau, de
reiteració l’ordre d’execució i advertiment d’execució subsidiària del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
28.Disciplina urbanística. Expedient 7632/2017. Requerir, si s’escau, dels
immobles situats polígon 53 parcel·la 35 i polígon 54 parcel·la 23 de Mont-roig
del Camp, enretirar la totalitat de les canonades en desús.
29.Disciplina urbanística. Expedient 173/2016. Sobreseure, si escau, el
procediment sancionador iniciat atès que no disposen de la titularitat de la
finca objecte d’aquest expedient i procedir al seu arxiu.
30.Disciplina urbanística. Expedients 672/2016. Sobreseure, si escau, el
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat atès que no
disposen de la titularitat de la finca objecte d’aquest expedient i procedir al
seu arxiu.
31.Disciplina urbanística. Expedient 107/2016. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
32.Disciplina urbanística. Expedient 134/2016. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
33.Infraccions. Expedient 1107/2017. Resolució, si escau, del procediment

sancionador iniciat.
34.Infraccions. Expedient 7292/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
35.Infraccions. Expedient 7406/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
36.Infraccions. Expedient 179/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
37.Llicències. Expedient 7361/2017. Concedir, si escau, la llicència consistent en
la construcció d’una piscina privada, a l’habitatge situat al c/ de les Aràlies
núm. 41-A.
38.Alcaldia. Expedient 7732. • Donar compte de l’escrit de la Successió Miró,
dirigit al Centre Miró, referent a la transició d’aquest centre cap a la Fundació
Mas Miró
B) Activitat de control
39.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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