Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/35

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / de setembre / 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 4 de setembre de 2019.
2. Intervenció. Expedient 10758/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp. 189/2019. Aprovar, si s’escau, les factures de manteniment
del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del
Camp, de gener al maig del 2019.
4. Intervenció Exp. 10910/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga per
l’execució i la justificació de la subvenció atorgada pel projecte del Nou ramal
de subministrament de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona al dipòsit
d'HIFRENSA al terme municipal de Mont-roig del Camp (Expedient ACA SV17000066) a l’Agència Catalana de l’Aigua.
5. Intervenció. Exp. 10912/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga
per l’execució i la justificació de la subvenció atorgada pel projecte del Obres
de reparació d'un tram de la canonada d'HIFRENSA, fins a l'Estany Gelat, per
assegurar el subministrament d'aigua de les urbanitzacions de llevant del
terme municipal de Mont-roig del Camp (Expedient ACA SV-17000067) a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
6. Intervenció. Exp. 10914/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga
per l’execució i la justificació de la subvenció atorgada pel projecte
Construcció d’un pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada
d’impulsió fins al dipòsit de Solemio (Expedient ACA SV-17000068) a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
7. Serveis Econòmics. Expedient 7535/2019. Desestimar, si s’escau, la baixa de
la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer del Sol, 4 primer pis.
8. Serveis Econòmics. Expedient 9618/2019. 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 2019 de l’habitatge deshabitat sense subministrament
d’aigua ni electricitat, situat al carrer Joan Grifoll, 30.

9. Serveis Econòmics. Expedient 10517/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa per
duplicitat de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de
Residus Sòlids urbans del local situat a l’avinguda Catalunya, 49 1 00 03
cantonada carrer Vilanova d’Escornalbou, 11.
10.Serveis Econòmics. Expedient 1450/2019. Denegar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2007/091353
11.Serveis Econòmics. Expedient 1214/2019. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
12.Serveis Econòmics. Expedient 1165/2019. Aprovar, si s’escau, el pagament
dels recursos a compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar
procedents de la liquidació voluntària i executiva del mes de juliol de 2019
efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos13.Contractació. Expedient 8265/2019. Declarar deserta, si s’escau, la licitació
per contractar el subministrament de contenidors nous i de segona mà per al
servei de recollida de RSU
14.Contractació. Expedient 10082/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
estudi de millora del servei de recollida de RSU
15.Impuls Econòmic. Expedient 8539/2019. Aprovar, si s’escau, el preu públic
participació com a expositor de la zona multisectorial de la Fira de Mont-roig
del Camp, vigent a partir del 2019
16.Educació. Expedient 8859/2018. Aprovar, si escau, l’acord de col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i diferents empreses, per a la realització
d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte “Fem Xarxa” de
l’Institut Miami
17.Cultura. Expedient 4697/2019. Convenis de col·laboració amb les entitats
culturals, 2019
18.Serveis Socials. Expedient 9667/2019. Aprovar, si s'escau, la cessió de
l’espai públic “Teatre del Centre Polivalent” de Miami Platja el dia 17 de
setembre de 2019
19.Activitats. Expedient 1958/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
de procediment d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de
locutori telefònic.
20.Disciplina urbanística. Expedient 6141/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
21.Disciplina urbanística. Expediente 5001/2019. Imponer, si procede, multa
coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
22.Obres. Expedient 2725/2017. Desistir, si s’escau, la sol·licitud de la llicència
d’obres per l’enderroc de les divisòries interiors d’un magatzem i local
industrial, i l’enderroc d’un porxo d’accés a la parcel·la situat a l’Av. de
Barcelona núm. 65,
23.Afers Sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

