
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/32 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 21 / d’agost / 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 14 d'agost de 2019.
2. Intervenció. Expedient 9867/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 10094/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució

del preu públic per l’ús d’una sala al polivalent, per duplicitat en el pagament.

4. Serveis Econòmics. Expedient 1969/2019. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de l’obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes de juliol per l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i
Obres – Nostreserveis.

5. Cadastre. Expedient 9216/2018. Desestimar la solicitud de declarar la nulidad
de pleno derecho respecto a la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV
20073, puesto que el hecho imponible y la generación de la liquidación se
producen antes de la publicación de la sentencia del TC.

6. Cadastre. Expedient 9213/2018. Desestimar la solicitud de declarar la nulidad
de pleno derecho respecto a la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV
20082, puesto que el hecho imponible y la generación de la liquidación se
producen antes de la publicación de la sentencia del TC.

7. Cadastre. Expedient 9210/2018. Desestimar la solicitud de declarar la nulidad
de pleno derecho respecto a la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV
20074, puesto que el hecho imponible y la generación de la liquidación se
producen antes de la publicación de la sentencia del TC.

8. Contractació. Expedient 9297/2019. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a l’Acord
Marc del servei de les pòlisses de vida (Exp.2018.08) i del servei de mediació
(Exp.2015.01) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

9. Serveis Socials. Expedient 9070/2019. Conveni, Addendes econòmiques als
convenis marc. Agència de l’Habitatge de Catalunya, Addenda a l’acord marc



per l’adquisició d’habitatge
10.Disciplina urbanística. Expedient 9583/2019. Iniciar, si escau, el procediment

d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
11.Disciplina urbanística. Expedient 9009/2019. Iniciar, si escau, el procediment

d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
12.Disciplina urbanística. Expedient 9606/2019. Iniciar, si escau, el procediment

d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
13.Disciplina urbanística. Expediente 8035/2019. Resolución, si procede, del

procedimiento de orden de ejecución.
14.Infraccions. Expedient 14246/2018. Resolució, si escau, del procediment

sancionador iniciat.
15.Urbanisme. Expedient 8349/2019. Concedir, si s’escau, llicència devolució de

les fiances dipositades per obres menors executades a l’immoble situat al c. 
dels Olivers, núm. 8 de la urbanització Club Mont-roig

16.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---


