Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/36

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

5 / de setembre / 2018 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 29 d'agost de 2018
2. Intervenció. Expedient 10426/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Hisenda. Expedient 10444/2018. Aprovar, si s’escau, la devolució d’ingressos
indeguts de la llicència de gual a nom del senyor Luis Calavia Pons,
representat per Miami Administracions SL, per duplicitat en el pagament.
4. Serveis Econòmics. Expedient 10283/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat a l’avinguda Los Angeles, 109 1 00 11, per
canvi de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 10269/2018. 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 2010/090957.
6. Serveis Econòmics. Expedient 10257/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de la liquidació de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. Serveis Econòmics. Expedient 10075/2018. Aprovar, si escau, el
reconeixement de l’obligació de les indemnitzacions dels grups polítics per la
primera anualitat de l’exercici 2018.
8. Serveis Econòmics. Expedient 3360/2018. Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona per la cursa ciclista BTT Costa Daurada Bike
Race de l’octubre de 2018
9. Contractació.Expedient 10794/2017. Aprovar, si s’escau, la 3a. certificació del
subministrament i col·locació de papereres al terme municipal de Mont-roig
del Camp.
10.Contractació. Expedient 12666/2017. Aprovar, si s’escau, la 1a certificació de
les obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram
de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja
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11.Contractació. Expedient 10195/2018. Aprovar, si s’escau, l’arranjament d’un
tram del camí de l’Aufinac de Mont-roig del Camp.
12.Contractació. Expedient 1782/2018. Aprovar, si s’escau, la 3a. certificació i
l’acta de recepció de les obres de construcció de l’arqueta de trencament de
càrrega de l’emissari terrestre de l’EDAR Àrea Costanera.
13.Contractació. Expedient 13444/2017. Nomenament del director facultatiu
d’obra i aprovació del pla de seguretat i salut per a les obres de construcció
d’un pou pel sistema de rotopercusió a la finca amb referència cadastral
7643801CF2474S0001PD de la urbanització Solemio
14.Medio Ambiente: Expediente 10002/2018. Ejecución Subsidiaria incoado
contra la propietaria de la finca situada en la avenida Viena, 53 de Miami
Playa
15.Medi Ambient: Expedient 4096/2018. Execució Subsidiària per la neteja de la
finca situada a l'av. dels Til·lers, 26 de la urb. Masos d'en Blader
16.Infraccions. Expedient 9764/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
17.Infraccions. Expedient 9743/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
18.Obres. Expedient 5487/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots els
requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a
la instal·lació d’un grup de pressió amb el seu dipòsit a l’av. de Los Ángeles,
núm. 100 de Miami Platja.
19.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

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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