Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/32

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

8 / d’agost / 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 1 d'agost de 2018.
2. Intervenció. Expedient 9513/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1229/2018. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
4. Cadastre. Expedient 9167/2018. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga
para la presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU.
5. Cadastre. Expedient 14084/2017. Inadmitir el recurso de reposición en el que
se pretende la anulación de la autoliquidación de plusvalía municipal
(IIVTNU), así como la devolución de la cuota, puesto que el escrito ha sido
presentado fuera de plazo.
6. Serveis Socials. Expedient 3510/2018. Subvenció per serveis dintre dels
centres educatius per infants amb necessitats educatives especials curs
2017-2018
7. Contractació. Expedient 9283/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de
tematització, sonorització i il•luminació del Passatge del Terror – Kdat 2018.
8. Contractació. Expedient 8094/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament i
instal•lació d’equip de climatització d’unes zones de l’edifici del Polivalent de
Miami Platja
9. Contractació. Expedient 9292/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 120
caixes (600 paquets de 500 folis cada paquet) de paper de fotocopiadora per
les oficines de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
10.Contractació. Expedient 13444/2017. Adjudicar, si s’escau, les obres de
construcció d’un pou pel sistema de rotopercusió a la finca amb referència
cadastral 7643801CF2474S0001PD de la urbanització Solemio.
11.Contractació. Expedient 806/2018. Aprovar, si s’escau, el Pla de Seguretat i
Salut de les obres de la Plaça de les Oliveres a Miami Platja.
12.Contractació. Expedient 2720/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per la
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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
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contractació de les obres contingudes en el “Projecte de pavimentació de
carrers a diverses Urbanitzacions de Mont-roig del Camp”, el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i prescripcions tècniques i obrir la
licitació corresponent.
13.Secretaria. Expedient 9121/2018. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de
prestació del servei del Jutjat de Pau al nucli de Miami Platja.
14.Secretaria. Expedient 9132/2018. Denegar a l'ANC permís per col.locar
estelades, senyeres i llaços grocs a la via pública.
15.Secretaria. Expedient 9639/2018. Cessió d’ús del magatzem situat a la
Partida Comellerets Polígon 36 parcel.la 49 a l’entitat local Mogatmi.
16.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 2437/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, la memòria valorada de les actuacions a dur a terme per a corregir
determinades zones inundables al terme municipal de Mont-roig del Camp
17.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1336/2018. Aprovar, si s’escau, la
recepció del projecte “Proyecto básico y de ejecución de adecuación a
normativa del interior de los vasos de las piscinas” i, ordenar la seva
publicació
18.Disciplina urbanística. Expediente 9392/2017. Inadmisión, si procede, del
recurso de reposición contra la orden de ejecución y advertencia de ejecución
subsidiaria del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística
iniciado.
19.Disciplina urbanística. Expediente 7257/2018. Desestimar, si procede, el
recurso de reposición presentado contra el acuerdo de sobreseimiento del
procedimiento de ejecución y archivo del expediente.
20.Disciplina urbanística. Expedient 2478/2017. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
21.Disciplina urbanística: Expedient 2281/2018. Resoldre, si escau, el
procediment d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
22.Disciplina urbanística: Expediente 2408/2018. Sobreseer, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución y archivar el expediente administrativo
de referencia.
23.Disciplina Urbanística. Expedientes 6971/2018 y 6973/2018. Sobreseimiento,
si procede, del procedimiento de restauración de la legalidad y del
procedimiento sancionador iniciados ya que la propiedad no tiene la posesión
de hecho del inmueble.
24.Planejament.Expedient 9503/2018. Aprobar, si procede, asumir los servicios
de suministro de agua potable y alcantarillado de aguas residuales de la
urbanización “Rustical Balneari”
25.Afers sobrevinguts

informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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