Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/45

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

7 / de novembre / 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 31 d'octubre de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 12887/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 12611/2018. 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 2007/20210.
4. Serveis Econòmics. Expedient 12594/2018. 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 2008/24394.
5. Serveis Econòmics. Expedient 12591/2018. 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 2015/85849.
6. Intervenció. Exp. 478/2016. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de pròrroga per
la justificació de la subvenció rebuda per al foment de la recollida selectiva de
la fracció orgànica i vegetal de residus municipals, 2016.
7. Intervenció Exp. 4677/2018. Acceptar les subvencions atorgades pel Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona, 2018.
8. Cultura. Expedient 3339/2018. Subvenció sol·licitada a la Diputació de
Tarragona per activitats culturals de caràcter singular, 2018
9. Impuls econòmic. Exp.5231/2018. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona per l’espai coworking, 2018
10.Cadastre. Expedient 9191/2017. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto
contra la autoliquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV 19922, así como
la devolución de ingresos indebidos, puesto que la misma es firme y
consentida, y el recurso ahora interpuesto extemporáneo.
11.Cadastre. Expedient 10619/2018. Estimar la sol.licitud de baixa de les
liquidacions de l’IIVTNU, atès que ha quedat provada la inexistència
d’increment de valor del sòl.
12.Cadastre. Expedient 12562/2018. Estimar l’al.legació contra les liquidacions
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
--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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de plusvàlua municipal, per error en els percentatges de transmissió i dates
del període impositiu, i practicar-ne de noves.
13.Contractació. Expedient 897/2018. Retornar, si s’escau, la fiança dipositada
en l’expedient d’atorgament a tercers de la concessió demanial per a
l’ocupació i explotació de la base nàutica durant la temporada d’estiu 2018
14.Contractació. Expedient 12779/2018. Adjudicar, si s’escau, el contracte pel
subministrament d’una bomba per a EB Cavalls
15.Contractació, Expedient 12771/2018. Adjudicar, si s’escau, la substitució d’un
fanal al passeig Marítim 11 de Miami Platja, a l’empresa Miquel M. Aragonès
Nolla
16.Contractació.Expedient 12563/2018.Aprovar, si escau, la contractació de 150
hores de manteniment pel portal web municipal www.mont-roig.cat
17.Contractació.Expedient 11292/2018. Aprovar, si s’escau, el tractament
preventiu contra la legionel·la als edificis municipals i zones verdes del terme
municipal de Mont-roig del Camp.
18.Contractació.Expedient 12700/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de
mobiliari pel Punt d’Informació Turística de l’Església Vella de Mont-roig del
Camp
19.contractació.Expedient 12596/2018. Aprovar, si s’escau, el disseny de cartells
i tríptics de la programació del Centre Cultural Església Vella
20.contractació. Expedient 12680/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de
material contra incendis pels edificis municipals.
21.Contractació. Expedient 12742/2018. Adjudicar, si s’escau, el servei
d’actualitzacions de software i de hardware del Telecontrol de la xarxa de
bombament d’aigües residuals.
22.Contractació. Expedient 1682/2017. Aprovar, si s’escau, la devolució de la
garantia definitiva dipositada amb relació a les obres de renovació i millora
dels serveis urbans i pavimentació del nucli antic de Mont-roig del Camp –
Segona Fase
23.Obres. Expedient 13785/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la rehabilitació de l’immoble i conversió en dos
habitatges plurifamiliars entre mitgeres, situat al c. Mare de Déu de la Roca
núm. 41 de Mont-roig del Camp.
24.Medi Ambient: Expedient 4193/2018. Requerir, si s'escau, al propietari del
solar situat a la partida Plana, pol. 17 parc. 8 de Mont-roig, neteja solar
25.Afers sobrevinguts
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