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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4 de març de 2020 

2. Intervenció. Expedient 2572/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement 

d’obligacions i ordenació de pagaments. 

3. Intervenció Exp. 2411/2020. Contractació d’ABSIS pel servei informàtic de la revisió i 

tancament comptable de l’exercici 2019 

4. Serveis Econòmics. Expedient 1112/2020. Aprovar, si s’escau, el traspàs dels imports 

efectuats mensualment per la Generalitat de Catalunya- Departament de Benestar i 

Família, a la Residència Tercera Edat l’Onada SL - Centre de dia, en concepte de la 

Prestació Econòmica Vinculada (PEV). 

5. Serveis Econòmics. Expedient 543/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes 

6. Serveis Econòmics. Expedient 2729/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la 

liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus Sòlids urbans 

de l’habitatge situat a l’avinguda Europa, 18 urbanització Pins de Miramar, per canvi 

de subjecte passiu. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 2722/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la 

liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de la via pública per aparcament al carrer Guadalajara,  

9 1 00 B de Miami Platja, per canvi de subjecte passiu. 

8. Serveis Econòmics. Expedient 2759/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la 

liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de la via pública per aparcament al carrer Costers, 2 4A 00 05 de la 

urbanització Bonmont Catalunya per canvi de subjecte passiu. 

9. Cadastre. Expedient 14100/2019. Desestimar els recursos de reposició interposats 

contra la liquidació de plusvàlua municipal, de la qual es demana l’anul·lació i nova 

liquidació a zero, atès que no queda provada la inexistència d’increment de valor del 

sòl. 

10.Joventut. Expedient 1596/2020. Aprovar, si s'escau, els preus públics de les activitats 

del k.dat 2020 

11.Festes.Expedient 1501/2020. Aprovar el preu públic per a una calçotada popular per 

les Festes de St. Josep a Miami Platja, vigent a partir de l'any 2020. 

12.Serveis Jurídics. Expedient 2352/2020. Donar compte, si s’escau, de la sentència 

235/2019 envers al recurs ordinari 239/2014-A. 
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13.Serveis Jurídics. Expedient 12517/2018. Donar compte, si s’escau, de la sentència 

32/2020 envers al PA 366/2018-B. 

14.Disciplina urbanística. Expedient 13942/2019. Imposar, si escau, la segona multa 

coercitiva per incompliment d’ordre d’execució. 

15.Disciplina urbanística. Expediente 2210/2020. Iniciar, si procede, el procedimiento de 

orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento público. 

16.Disciplina urbanística. Expediente 14026/2019. Imponer, si procede, multa coercitiva 

por incumplimiento de orden de ejecución. 

17.Disciplina urbanística. Expediente 14432/2019. Imponer, si procede, multa coercitiva 

por incumplimiento de orden de ejecución. 

18.Disciplina urbanística. Expedient 14193/2019. Resolució, si escau, del procediment 

d’ordre d’execució. 

19.Disciplina urbanística. Expediente 10317/2019. Resolución, si procede, del 

procedimiento sancionador a causa de una presunta infracción urbanística. 

20.Disciplina Urbanística. Expediente 10316/2019. Sobreseimiento, si procede, del 

procedimiento de restauración de la legalidad iniciado por restauración de la 

legalidad. 

21.Disciplina urbanística: Expedient 13812/2018. Desestimar, si escau, el recurs de 

reposició interposat a la resolució del procediment d’execució subsidiària. 

22.Disciplina Urbanística. Expedients 10176/2019 i 10177/2019. Acordar, si escau, la 

suspensió de la tramitació dels procediments de restauració de la legalitat urbanística 

alterada i sancionador per infracció urbanística fins a la finalització de les obres de 

restauració de la legalitat, segons llicència d’obra major exp. núm. 14975/2019. 

23.Infraccions. Expedient 13016/2019. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador iniciat.  

24.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  

 


