Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/38

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

19 / 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 12 de setembre de 2018
2. Intervenció. Expedient 10868/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 10856/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de pagament de la Taxa per tramitació procediment de
comunicació prèvia d’activitat del centre de docència esportiva al Carrer Joan
Grifoll ,7 expedient 4696/2017.
4. Serveis Econòmics. Expedient 10504/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids
urbans de l’exercici 2018 d’uns habitatges deshabitats sense subministrament
d’aigua ni electricitat, situats al carrer Marina, 11.
5. 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.
6. Impuls econòmic. Expedient 10870/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, per la pròrroga d’un AODL,
2018.
7. Cadastre. Expedient 10771/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV 23484, atès que està incorrectament practicada, puix que les
adjudicacions en compliment de sentencies judicials en els procediments de
divorci o separació matrimonial es un supòsit de no subjecció.
8. Cadastre. Expedient 9396/2018. Estimar la baixa la liquidació, i/o devolució
de l’import, segons procedeixi, atès que ha quedat provada la inexistència
d’increment de valor del sòl.
9. Cadastre. Expedient 10762/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV23475 per error manifest en la posició de subjecte passiu, i
practicar nova liquidació.
10.Cadastre. Expedient 10620/2018. Estimar la baixa la liquidació, i/o devolució
de l’import, segons procedeixi, atès que ha quedat provada la inexistència
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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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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d’increment de valor del sòl.
11.Cadastre. Expedient 10787/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV23390 per error en la no aplicació de la bonificació que
corresponia, i practicar nova liquidació.
12.Cadastre. Expedient 9414/2018. Desestimar íntegrament la sol·licitud
d’anul.lació de la plusvàlua municipal, atès que no queda provada la
inexistència d’increment de valor del sòl.
13.Recursos Humans: Expedient 1544/2018. Comunicar, si s’escau, a una
auxiliar administrativa, funcionària interina transitòria fins la reincorporació del
seu titular, grup C, subgrup C2, escala d’administració general de
l’Ajuntament de Mont-roig, que el segon trienni ja se li abona des del mes de
juliol de 2017.
14.Recursos Humans: Expedient 10687/2018. Aprovar, si s’escau, l’adaptació de
l’horari laboral d’una Administrativa interina per conciliar la seva vida,
personal, laboral i familiar durant el curs escolar 2018-2019.
15.Urbanisme. Expedient 8862/2018. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per a les obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar i piscina situat
al c. Verge de la Roca, núm. 1 de la urbanització Club Mont-roig.
16.Activitats.Expedient 2933/2018. Renovar llicència d'ocupació de via pública
amb taules i cadires per exercici 2018 al bar i restaurant "La Cuina"
17.Activitats.Expedient 3628/2018. Renovació de la llicència d'ocupació de via
pública amb taules i cadires per l'exercici 2018 del Bar La Tasqueta.
18.Activitat. Expedient 3555/2018. Renovació al bar "la Bàscula" la llicencia
d'ocupació de via pública amb taules i cadires per l'exercici 2018, i requerir
l'abonament de les taxes corresponents.
19.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 10247/2018. Aprovar, si s’escau, a
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL, a realitzar la inspecció tècnica de
vehicles agrícoles i ciclomotors al carrer de les Sorts (darrera la Fischer) els
dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2018.
20.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 10974/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, el projecte constructiu d’un nou reactor biològic per a l’EDAR de Rifà.
21.Afers sobrevinguts

