Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/48

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

29 / de novembre / 2017 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 22 de novembre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 13062/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 12717/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2008/049798.
4. Serveis Econòmics. Expedient 12719/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2008/093388.
5. Serveis Econòmics. Expedient 425/2017.Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
6. Serveis Econòmics. Expedient 612/2016. Aprovar la justificació de la
subvenció concedida pel PUOSC manteniment 2017
7. Serveis Econòmics. Expedient 7566/2017. Aprovar, si escau, la justificació i el
pagament dels convenis de Cultura, 2017
8. Serveis Econòmics. Expedient 10806/2017. Aprovar, si s’escau, les despeses
destinades a justificar els recursos rebuts en concepte del Fons per al foment
del turisme del primer trimestre del 2017.
9. Serveis Econòmics. Expedient 6655/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona pel control de plagues, 2017
10.Serveis Econòmics. Expedient 3135/2017. Aprovar, si s’escau, les
certificacions 5 a 7 de l’atribució de finançament de l’Agència Catalana de
l’Aigua per obres de reposició i millores 2017 AF17000130.
11.Serveis Econòmics. Expedient 520/2017. Aprovar, si s’escau, les
certificacions 5 a 7 de l’atribució de finançament de l’Agència Catalana de
l’Aigua per obres de reposició i millores 2017 AF17000130.
12.Cadastre. Expedient 12997/2017. Inadmitir el recurso de reposición
interpuesto, en el cual se pretende la anulación de la liquidación de plusvalía
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municipal, por extemporáneo.
13.Cadastre. Expedient 12994/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).
14.Serveis Jurídics. Expedient 12439/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2017.
15.Educació. Expedient 13000/2017. Ocupació Via Pública
16.Recursos Humans. Expedient 12990/2017. Aprovar, si s’escau, posar en
funcionament un Programa específic de desenvolupament del programa
Generació de Fitxers GML de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
17.Recursos Humans. Expedient 12992/2017. Aprovar, si s’escau, posar en
funcionament un Programa específic de desenvolupament del programa de
Gestió de Qualitat en Interoperabilitat del Gestor d’Expedients de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
18.Recursos Humans. Expedient 12991/2017. Aprovar, si s’escau, posar en
funcionament un Programa específic de desenvolupament del programa de
seguiment i control del Pla d’Usos de Serveis de temporada de Mont-roig del
Camp.
19.Recursos Humans. Expedient 12989/2017. Aprovar, si s’escau, posar en
funcionament un Programa específic de desenvolupament del programa
Gestió de Qualitat als projectes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
20.Contractació . Expedient 12938/2017. Contractar, si s’escau, diversos serveis
pels Mercats de Nadal de Mont-roig i Miami Platja.
21.Contractació. Expedient 12175/2017. Aprovar, si s’escau, la reparació de
paviments de voreres i la realització de guals peatonals a la zona compresa
entre Av. de Sevilla, C. de Badajoz, Av. de Cadis i Av. de Barcelona (Pla de
Barris).
22.Contractació. Expedient 11414/2017. Adjudicar, si s’escau, la implantació d’un
Sistema d’Informació Geogràfica Municipal a l’Ajuntament de Mont-Roig del
Camp.
23.Contractació. Expedient 12815/2017. Contractar, si s’escau, les accions de
promoció Cycling in Catalonia.
24.Contractació. Expedient 11673/2017.Aprovar, si s’escau, l’exclusió de l’únic
licitador i declarar deserta la licitació del subministrament, mitjançant rènting,
de maquinari i programari.
25.Contractació . Expedient 12833/2017. Adjudicar, si s’escau, la fabricació i
muntatge d’un passamà d’acer galvanitzat fixat a la paret del darrera de
l’Església de Mont-roig del Camp.
26.Contractacio. Expedient 8838/2017. Adjudicació del Programa observatori de
la gent gran al Barri de la Florida (Pla de Barris)
27.Contractació. Expedient 12602/2017. Acordar, si s’escau, l’adjudicació per a
les activitats d’educació ambiental a les escoles del municipi de Mont-roig del
Camp.
28.Obra Pública. Expedient 12114/2017. Aprovar, si s'escau, la memòria
valorada per la clausura definitiva de dos àrees de contenidors de recollida de
RSU de la plaça Mossèn Gaietà Ivern
29.Llicències d'obres majors. Expedient 6890/2017. Concedir, si escau, llicència
consistent en un projecte bàsic i executiu per la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat a l’av. de cadis núm. 53.
30.Llicències d'enderroc. Expedient 12819/2017. Concedir, si escau, la llicència
d’obra major consistent en l’enderroc d’una marquesina metàl·lica i magatzem
d’obra situada a l’av. de Cadis núm. 53
31.Llicència de piscina. Expedient 12550/2017. Concedir, si escau, la llicència

consistent en la construcció d’una piscina privada, jacuzzi i modificació de la
tanca, a l’habitatge situat a la Pl. Cinquantenari núm. 21.
32.Llicència de piscina. Expedient 12538/2017. Concedir, si escau, la llicència
consistent en la construcció d’una piscina privada , a l’habitatge situat a l’av.
Castelló núm. 19.
33.Infraccions. Expedient 12664/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador
34.Infraccions. Expedient 12313/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
35.Infraccions. Expedient 12312/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
B) Activitat de control
36.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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