Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/43

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / 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 17 d'octubre de 2018
2. Intervenció. Expedient 12360/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Hisenda. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament
de les despeses suportades corresponents al mes de setembre per l’Entitat
Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Serveis Econòmics. Expedient 4622/2018. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al tercer trimestre de 2018.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11420/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries d’un habitatge deshabitat sense subministrament
d’aigua ni electricitat, de l’habitatge situat al carrer Doctor Josep Sagarra, 28 1
02 04.
6. Serveis Econòmics. Expedient 11456/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans del local situat a l’Av. Barcelona, 137 local 3 i 4.
7. 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.
8. Cadastre. Expedient 11902/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV23106 per la no aplicació de la bonificació que correspon, i
practicar nova liquidació.
9. Cadastre. Expedient 11885/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV23577 per error manifest en la posició de subjecte passiu, i
practicar nova liquidació.
10.Cadastre. Expedient 11906/2018. Estimar la devolució d’una part de l’import
de la liquidació de plusvàlua PV23296 per aplicació de la bonificació per
transmissió a títol lucratiu de l’habitatge habitual.
11.Cadastre. Expedient 11881/2018. Estimar la baja de la liquidacion de
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plusvalia PV23208 por error en la fecha de inicio del período impositivo, y
practicar nueva liquidación.
12.Cadastre. Expedient 3332/2017. Desestimar la compensació de deute
tributari a canvi de solars, i inadmetre les al.legacions contra la gestió
tributària de recaptació per no ser l’Ajuntament l’òrgan competent per
resoldre.
13.Serveis Jurídics. Expedient 4429/2017. Acordar, si s’escau, ordenar el
compliment a la sentència núm. 153, de data 22 de març de 2017, de la
Secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
14.Serveis Jurídics. Expedient 11698/2018. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’honoraris per l’assistència, assessorament jurídic i emissió d’informes
jurídics.
15.Recursos Humans: Expedient 9301/2018. Abonar, si s’escau, les diferències
salarials per realitzar funcions de major categoria per suplència de la Tècnica
de Recursos Humans.
16.Recursos Humans: Expedient 6850/2018. Resoldre, si s’escau, la petició
realitzada per una empleada pública, administrativa interina, envers
l’adaptació de la Relació de Llocs de Treball.
17.Contractació Expedient 11344/2018. Aprovar, si s’escau, l’estudi de millora
fracció orgànica i pagament per generació en tot l’àmbit del municipi de
Mont-roig del Camp.
18.Contractació. Expedient 11800/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de
llonganissa per la Festa de l’Oli Nou 2018
19.Contractació. Expedient 11404/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
reimpressió del catàleg de cicloturisme
20.Contractació. Expedient 11921/2018. Aprovar, si s’escau, la distribució,
producció i representació teatral “Set Cabretes”
21.Contractació.Expedient 9770/2018. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del
servei de control de vigilància rural al terme municipal de Mont-roig del Camp,
per l’exercici 2018, no prorrogable.
22.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 12017/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, el projecte de construcció de la xarxa de pluvials de l’avinguda de los
Ángeles de Miami Platja.
23.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 12037/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, el projecte de construcció de la xarxa de pluvials de l’avinguda de
Califòrnia de Miami Platja.
24.Activitats. Expedient 4617/2018. Requeriment d’esmena de les deficiències
plantejades pels Serveis Tècnics Municipals i documentació que manca en la
tramitació de la llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat de rentat de
vehicles, situada al c/ Vilanova d’Escornalbou, 11, local 3 de Mont-roig del
Camp.
25.Activitats. Expedient 12026/2018. Inici procediment de control posterior de
l’activitat de bar restaurant “Enrique’s”, a l’av. Paris, 8 de Miami Platja.
26.Activitats.Expedient 11215/2017. Comunicació de la liquidació provisional de
la taxa d’ocupació temporal de les platges del municipi, amb instal·lacions
desmuntables o béns mobles per a la seva explotació comercial durant la
temporada turística 2018
27.Obres. Expedient 11943/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada a l’av. Veracruz núm. 37.
28.Innovació. Expedient 12391/2108. Aprovar el Pla Integral de Millora de
l'Atenció Ciutadana

29.Afers sobrevinguts
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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