Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/30

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

7 / d’agost / 2019 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 31 de juliol de 2019
2. Intervenció. Expedient 9486/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1214/2019. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
4. Contractació. Expedient 9410/2019. Reparació de la fuita i càrrega de gas de
la màquina de climatització del Casal d’Avis de l’edifici Polivalent de Miami
Platja
5. Contractació. Expedient 8420/2018.Aprovar, si s’escau, la continuació del
contracte de Servei de Consultoria amb l’objecte de donar compliment al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril
de 2016.
6. Serveis Jurídics. Expedient 6889/2018. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 116/2019 envers al PA 187/2018 interposat per M.C.R.G.
7. Serveis Jurídics. Expedient 3465/2019. Donar compte, si s’escau, de la
presentació de l’escrit de demanda envers al recurs ordinari 86/2019.
8. Infraccions. Expedient 16/2019. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
9. Infraccions. Expedient 9678/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
10.Infraccions. Expedient 1192/2019. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
11.Infraccions. Expedient 9675/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
12.Infraccions. Expedient 9681/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment

perillosos.
13.Urbanisme. Expedient 9054/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per executar el rebaix d’accés de vehicles situat al c. del Roure, núm. 1 porta
3 de la urbanització Pi Alt
14.Urbanisme. Expedient 6043/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per a realitzar la reorientació d’un suport de formigó existent mal orientat
situat a l’av. de París, alçada número 22 de Miami Platja
15.Urbanisme. Expedient 6173/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per a les obres d’ampliació de l’habitatge unifamiliar situat al c. de
Riudecanyes, núm. 13 de Miami Platja
16.Urbanisme. Expedient 7522/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la construcció d’un annex a l’habitatge principal situat a l’av. de Califòrnia,
núm. 66 de Miami Platja
17.Urbanisme. Expedient 3766/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per a realitzar la construcció de la vorera perimetral de l’edifici Pinomar situat
al c. del Vaixell, núm. 114 de Miami Platja
18.Urbanisme. Expedient 7344/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la construcció d’un habitatge situat al c. del Pi de Baltasar, núm. 38 de la
urbanització Mont-roig Badia.
19.Urbanisme. Expedient 8148/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per a rehabilitar els cantells dels forjats dels balcons de les façanes interiors
situat al pg. del Mediterrani, núm. 93-95 de Miami Platja
20.Urbanisme. Expedient 883/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’ocupació de
via pública situada a l’av. de Barcelona, núm. 25-29 de Miami Platja
21.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

