Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/42

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / d’octubre / 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 10 d'octubre de 2018
2. Intervenció. Expedient 12079/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Contractació. Expedient 7530/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per la
contractació de les obres contingudes en el “Projecte d’obres de substitució
d’un tram de la canonada d’aigua potable als carrers Camamilla, Fonoll,
Espígol i Ortiga de la urbanització Rustical Mont-roig de Mont-roig del Camp”,
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i obrir la licitació
corresponent.
4. Contractació. Expedient 11936/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
d’un mostrejador portàtil 24 hores
5. Contractació. Expedient 11925/2018. Adjudicar, si s’escau, l’Obra de
rehabilitació de les bigues de l’EB d’Emissari Estany Gelat.
6. Contractació. Expedient 11955/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
de cabalímetre ultrasònic per la EDAR Poble.
7. Contractació. Expedient 11927/2018. Adjudicar, si s’escau, l’obra de
rehabilitació de la paret de la línia 1 de pretractament de la EDAR Àrea
Costanera
8. Contractació. Expedient 11638/2018. Adjudicar, si s’escau, les obres de
reparació de l’Emissari submarí de l’Estany Gelat del terme de Mont-roig del
Camp.
9. Contractació. Expedient 11947/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
d’un cabalímetre ultrasònic per l’ EDAR Rifà.
10.Contractació.Expedient 11701/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació per la
reparació i instal·lació de focus de llum al Centre Cultural
11.Contractació. Expedient 11628/2018. Adjudicar, si s’escau, les obres de
pilotatge del tram final de l’Emissari submarí de la EB de Platja Cristall
12.Contractació. Expedient 806/2018. Aprovar, si s’escau, la 1a. certificació de
l’execució de les obres del projecte de la plaça de les Oliveres a Miami Platja
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13.Recursos Humans. Expedient 11143/2018. Estimar, si s’escau, complementar
al 100% les prestacions econòmiques durant el període d’incapacitat
temporal.
14.Serveis Jurídics. Expedient 7761/2017. Es dona compte de la Sentència núm.
177/2018, de data 7 d'agost de 2018.
15.Serveis Jurídics. Expedient 6007/2018. Resoldre, si s’escau, el procediment
de recuperació d’ofici perquè la Comunitat de propietaris de la urbanització
Guardamar retiri la tanca d’accés situada al carrer del Blat (abans Etersa),
d’aquest municipi.
16.Serveis Jurídics. Expedient 9105/2018. Concedir, si s’escau, un termini de
tres mesos per a l’execució de les tasques requerides al carrer Josep M.
Folch i Torres.
17.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11334/2018. Donar compte, si
s’escau, dels cànons de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
18.Infraccions. Expedient 11447/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
19.Infraccions. Expedient 10468/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
20.Infraccions. Expedient 11442/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
21.Disciplina urbanística. Expedient 10982/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
22.Disciplina urbanística. Expediente 9731/2018. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción
urbanística.
23.Obres. Expedient 6860/2018. Denegar, si s’escau, la concessió de llicència
d’obres majors consistent en la construcció de tres habitatges adossats al c.
Prat de la Riba, núm. 9 de la urbanització Club Mont-roig, sol•licitada per
l’empresa Kekuatan, SL.
24.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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) Activitat de control
---

