
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/37 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 25 / de setembre / 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 18 de setembre de 2019.
2. Intervenció. Expedient 11446/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1423/2019. 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).

4. Serveis Econòmics. Expedient 10695/2019. Aprovar, si s’escau, la revisió de
la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans del local situat al carrer Ponent, 10.

5. Serveis Econòmics. Expedient 11445/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2008/93656.

6. Serveis Econòmics. Expedient 10692/2019. Aprovar, si s’escau, la revisió de
la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans dels locals situats al carrer Mercè Rodoreda, 9 A 1 00 L1 i L2 de
la urbanització Solemio.

7. Cadastre. Expedient 11301/2019. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV24856 per error en el percentatge de transmissió aplicat, i
practicar-ne dues de noves.

8. Pla de Barris. Expedient 11373/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, de Treball als Barris, 2019.

9. Contractació. Expedient 5306/2019. Adjudicar, si s’escau, les obres de
mecanització del pou Solemio 2 i d’instal•lació de la canonada d’impulsió fins
al dipòsit de Solemio.

10.Contractació. Expedient 12666/2017. Desestimar, si s’escau, les al•legacions
formulades amb relació al primer expedient d’imposició de penalitats per
incompliment del termini d’execució de les obres de renovació i millora dels
serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’Avinguda Barcelona de Miami



Platja i aprovar-ne la liquidació definitiva.
11.Contractació. Expedient 806/2018. Estimar parcialment, si s’escau, les

al•legacions formulades amb relació a la imposició de penalitats per
incompliment del termini d’execució de les obres d’urbanització de la Plaça de
les Oliveres a Miami Platja i aprovar-ne la liquidació definitiva

12.Contractació. Expedient 6207/2018. Aprovar, si s’escau, les certificacions 5 i 6
de les obres de construcció d’una zona poliesportiva a la Pista d’Estiu, del
Barri de la Florida (Pla de Barris).

13.Serveis Jurídics. Expedient 12449/2017. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 101/2019 envers al RO 405/2017 interposat per I.O.

14.Educació. Expedient 11564/2019. Aprovar, si escau, l’ús de l’autobús 
municipal pel trasllat dels alumnes del projecte “Fem Xarxa” de l’Institut 
Miami, de diversificació curricular d’atenció educativa a la diversitat.

15.Educació. Expedient 9082/2019. Aprovar, si s’escau, l’autorització d’ús social
de l’escola Joan Miró per activitat de taekwondo pel curs 2019-2020.

16.Activitats. Expedient 4046/2018. Declarar conclòs, si escau, el procediment 
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la 
legalitat vigent de l’activitat de perruqueria.

17.Activitats. Expedient 8290/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat d’oficines de lloguer per a PYMES al c/ Uruguai,
16 local 4 de la urbanització Costa Zèfir

18.Activitats. Expedient 8457/2019.Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat de comerç de productes de telecomunicacions,
electricitat, electrodomèstics, informàtica i serveis immobiliaris a l’av.
Barcelona, 92 local 1 de Miami Platja

19.Activitats. Expedient 10401/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat de comerç de souvenirs a l’av. Barcelona, 154 bis
de Miami Platja.

20.Activitats. Expedient 6957/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar, restaurant i hostal
“Oasis” a l’av. de Barcelona, 148 de Miami Platja

21.Urbanisme. Expedient 9934/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per a les obres de construcció d’una piscina situada al c. de Manuel Vázquez
Montalbán, núm. 6 de Miami Platja

22.Urbanisme. Expedient 9189/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per a les obres d’instal·lació d’un ascensor a un edifici existent a l’av. del Mar,
núm. 9 de Miami Platja.

23.Urbanisme. Expedient 9856/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per a la construcció d’una piscina situada al c. de Formentera, núm. 36 de
Miami Platja

24.Urbanisme. Expedient 8615/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per les obres de canvi d’ús i reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres al c. de Conca, núm. 20 de Miami Platja.

25.Obres. Expedient 12101/2017. Modificar, si s’escau, l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2019, de concessió de llicència
d’obra major, a causa d’un error material.

26.Obres. Expedient 2024/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar



entre mitgeres situat al c. Francesc Riba i Mestre núm. 10 de Mont-roig del 
Camp.

27.Disciplina urbanística. Expediente 9533/2018. Resolución, si procede, del
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y 
ornamento público.

28.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---




