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 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/14 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 11 / d’abril / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 11 / d’abril / 2019 a les 9:15

Lloc Sala de comissions 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de 

Govern Local el dia 4 d'abril de 2019.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del subministrament 

de gas natural en immobles i instal·lacions municipals (exp. 3203/2019).
3. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació dels serveis de 

tramitació, elaboració, gestió, seguiment i assessorament municipal de 
documentació per a minimització impactes generats per nuclis vivendes de la 
marjal i àrees contigus (exp. 8205/2018).

4. Adjudicar, si escau, el contracte derivat d'acord marc per a la prestació del 
subministrament d'energia elèctrica en immobles i instal·lacions municipals 
(exp. 2385/2019).

5. Adjudicar, si escau, el contracte de subministrament, en règim de lloguer, de 
cabines sanitàries per a esdeveniments organitzats per l'Ajuntament (exp. 
948/2019).

6. Adjudicar, si escau, el contracte del subministrament de paper DIN A4 per a 
les diferents dependències municipals (exp. 1188/2019).

7. Adjudicar, si escau, la contractació del servei de manteniment de diverses 
aplicacions de gestió municipal de l'Ajuntament (3 lots) (exp. 13484/2018).

8. Prorrogar, si escau, el contracte del servei d'enviaments postals de 
l'Ajuntament (exp. 11716/2016).

9. Alienar, si escau, el bé immoble de titularitat municipal del camí del Grau 37 
(exp. 3556/2018).

10.Sol·licitar, si escau, subvenció a Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per 
al conservaotri elementar de música Abel Mus durant l'exercici 2019 (exp. 
3381/2019).
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11.Estimar parcialment, si escau, recurs de reposició interposat i declarar 
caducat i arxivar expedient de restauració de legalitat urbanística incoat a les 
parcel·les 281 i 282 polígon 24 (exp. 8292/2018).

12.Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada 
per obres sense llicència a les parcel·les 281 i 282 polígon 24 (exp. 
3524/2019).

13.Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada 
per obres sense llicència al c/ de la Farola 20 (exp. 3470/2019).

14.Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat vulnerada, la 
demolició d'obra executada sense llicència a la parcel·la 150 poligon 51 camí 
Santa Pau (exp.6673/2018).

15.Declarar, si escau, restablides les condicions de seguretat del tancament de 
les instalacions de l'Ecoparc i procedir a l'arxiu d'expedient incoat (exp. 
11156/2018).

16.Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i l'inici d'obres de construcció de 
vivenda amb piscina a l'avinguda de la Unió Europea 10A (exp. 12098/2018).

17.Acceptar, si escau, el desistiment presentat i declarar conclús el procediment 
incoat per a concessió llicència per a realització de rasa al passeig de Sant 
Joan Bosco 14 (exp. 10590/2018).

18.Concedir, si escau, pròrroga per a inici d'obres sol·licitades en partida la 
Huerta (Vintens) (exp. 15213/2017).

19.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de Guillem de 
Vinatea 35 (exp. 10591/2018).

B) Activitat de control
20.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 

3280/2019, 3287/2019, 3289/2019, 3294/2019, 3312/2019, 3315/2019, 
3316/2019, 3330/2019 i 3333/2019.

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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