Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/1

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

9 / de gener / 2019 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 2 de gener de 2019.
2. Intervenció. Expedient 71/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp. 2690/2018. Aprovar, si s’escau, les certificacions
corresponents al finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua per obres de
reposició i millores 2018 AF18000108.
4. Intervenció. Exp. 14736/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud a l’Agència
Catalana de l’Aigua d’atribució de fons per les reposicions i millores dels
sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, 2019.
5. Cadastre. Expedient 14518/2018. Inadmitir la solicitud de no sujeción, baja y
devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la
liquidación de plusvalía PV 19076, en base a que las alegaciones han sido
presentadas fuera de plazo.
6. Departament de Joventut. Expedient 14350/2018. Aprovar, si s’escau, els
preus públics de les activitats de Tok’l2 del primer semestre de 2019.
7. Turisme. Expedient 8525 / 2018. Atorgar, si s'escau, el Premi d'Investigació
URV - Càmpings de Mont-roig del Camp - Miami Platja
8. Serveis Socials: Expedient 14616/2018. Aprovar, si s’escau, el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Associació
d’Alzheimer de Reus i Baix Camp
9. Afers Sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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NOTIFICACIÓ

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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