
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/37 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 13 / de setembre / 2017 a les 10:00 

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 6 de setembre de 2017.
2. Donar compte de la correspondència rebuda.
3. Serveis Econòmics. Expedient 10184/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
4. Serveis Econòmics. Expedient 9996/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 

d’ampliació del termini de pagament i la dispensa de garantia del 
fraccionament pel pagament de l’expedient executiu de BASE –Gestió 
d’Ingressos- número 2008/049775.

5. Serveis Econòmics. Expedient 8393/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de 
la liquidació d’escombraries d’uns habitatges deshabitats sense 
subministrament d’aigua ni electricitat, a nom de Construcfer Mont-roig SL.

6. Serveis Ecoòmics. Expedient 9804/2017. Desestimar, si s’escau, la 
modificació de la liquidació d’escombraries del local situat al carrer Ponent, 10 
de Mont-roig del Camp.

7. Cadastre. Expedient 9971/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de dues liquidacions de plusvàlua, per extemporànies.

8. Cadastre. Expedient 8241/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

9. Cadastre. Expedient 8238/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

10.Cadastre. Expedient 3776/2017. Estimar la sol·licitud d’anul·lació i devolució 
dels imports de liquidacions de plusvàlua municipal.

11.Cadastre. Expedient 8407/2017. Estimar la sol·licitud de no liquidar la 
plusvàlua municipal per la venda de l’immoble, atès que ha quedat acreditada 
la inexistència d’increment de valor del sòl.

12.Cadastre. Expedient 8353/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de dues liquidacions de plusvàlua, per extemporànies.

13.Departament de Serveis Socials. Expedient 4130/2017. Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de 

 



 

Mont-roig del Camp, per regular la gestió del servei de transport adaptat per a 
persones amb dificultats de mobilitat, per accedir als serveis socials 
especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració 2016.

14.Departament de Serveis Socials. Expedient 8721/2017. Aprovar les Bases de 
concessió de subvenció els centres educatius, per facilitar l’educació escolar 
dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp.

15.Àrea d'Esports. Expedient 9960/2017. Aprovar i disposar, si s’escau, els 
preus públics de les activitats esportives presentades per a la temporada 
d’hivern 2017 - 2018.

16.Àrea d'Esports. Expedient 9966/2017. Aprovar, si s'escau, els convenis de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i les associacions 
esportives locals per a l'any 2017.

17.Departament d'Educació. Expedient 6296/2017. Aprovació actualització 
redactats Conveni de col·laboració "Projecte de diversificació curricular"

18.Contractació. Expedient 7312/2017. Adjudicar, si s’escau, els treballs 
d’adaptació de la instal·lació de baixa tensió del col·legi Mare de Déu de la 
Roca de Mont-roig del Camp.

19.Contractació. Expedient 10144/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
les activitats previstes per la Festa de Sant Miquel que es celebrarà des de el 
dia 28 de setembre al 1 d’octubre de 2017 a Mont-roig del Camp.

20.Recursos Humans. Expedient 3854/2017.Prorrogar, si s’escau, el 
nomenament a un funcionari interí, com a agent interí de la Policia local, 
administració especial, serveis especials, policia local, grup C2, per continuar 
cobrint la vacant per la prorroga de l’adscripció temporal en comissió de 
serveis d’un agent.

21.Recursos Humans. Expedient 10223/2017. Aprovar, si s’escau, la pròrroga 
d’un any de l’adscripció temporal en comissió de serveis a un agent de la 
Policia Local de Mont-roig del Camp a l’Ajuntament de Reus.

22.Unitat d'Activitats. Expedient 10059/2017.Atorgament llicència del mercat del 
Passeig Marítim

23.Unitat d'Activitats. Expedient 10057/2017. Atorgament llicència del mercat del 
Passeig Marítim

24.Unitat d'Activitats. Expedient 10054/2017. Atorgament de llicència del mercat 
del Passeig Marítim

25.Unitat d'Activitats. Expedient 216/2016.Atorgament de llicències d’ocupació 
temporal de les platges del municipi, amb instal·lacions desmuntables o béns 
mobles per a la seva explotació comercial durant la temporada turística 2017.

B) Activitat de control
26.Afers sobrevinguts

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.
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