
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2018/14 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 4 / d’abril / 2018 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 28 de març de 2018
2. Intervenció. Expedient 3622/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Cadastre. Expedient 7993/2017. Estimar la sol·licitud d’anul·lació de la 

liquidació de plusvàlua municipal atesa la inexistència d’increment de valor.
4. Contractació. Expedient 3272/2018. Contractar, si s’escau, l’elaboració d’un 

vídeo promocional de la cursa de BTT – Costa Daurada Mont-roig Miami 
Platja Bike Race.

5. Contractació. Expedient 13701/2017. Aprovar, si s’escau, la 1a. i única 
certificació, el certificat final d’obra i l’acta de recepció de l’obra de la 
reparació dels banys del Casal d’Avis del Polivalent de Miami Platja.

6. Contractació. Expedient 3475/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per la 
programació d’espectacles taurins previstos els dies 21 i 22 de juliol a la plaça 
del Cinquantenari de Miami Platja dins la programació de la Festa Major de 
Sant Jaume 2018.

7. Contractació. Expedient 2128/2018. Adjudicar, si s’escau, la contractació per 
dur a terme els treballs consistents en la coordinació en matèria de seguretat i 
salut de l’obra de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un 
tram de l’Avinguda de Barcelona de Miami Platja.

8. Obres.Expedient 1367/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina privada, situada a c. de la Llibertat núm. 15A de la 
urbanització Club Mont-roig.

9. Obres.Expedient 12895/2017.Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per la instal·lació d'un ascensor, situat a l'av. del Mar, 
9, a nom de Comunitat de Propietaris de Ed. Bellevue.

10.Obres.Expedient 2383/2018.Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina i modificació de l’accés de vehicles a la parcel•la, 
situada a l’av. Califòrnia núm. 89.

11.Obres.Expedient 1610/2018.Concedir, si s’escau, llicència consistent en 

 



 

l’enderroc d’un garatge i una piscina adossada a veí , situada a la parcel•la c. 
de la Rioja núm. 17 de la urbanització Pi Alt.

12.Obres. Expedient 12160/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per a la reforma del'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat a Pl. Mossèn Gaietà Ivern, 14.

13.Disciplina urbanística. Expediente 8759/2017. Resolución, si procede, del 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado.

14.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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