Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/33

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

16 / d’agost / 2017 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 9 d'agost de 2017
2. Serveis Econòmics. Expedient 9367/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1844/2017. Aprovar, si s’escau, les
liquidacions realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al segon
trimestre de 2017.
4. Serveis Econòmics. Expedient 450/2016. Aprovar, si s’escau, la justificació de
la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya pel programa Treball als
Barris 2016.
5. Serveis Econòmics. Expedient 5944/2017. Donar compte, si s’escau, de la 3a
atribució de recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament
d’obres de reposició i millores 2017.
6. Cadastre. Expedient 9186/2017. Estimar la baja de la liquidación de plusvalía
municipal por error manifiesto en el período impositivo, y archivo del
expediente.
7. Cadastre. Expedient 3814/2017. Estimar la baja de las liquidaciones de
plusvalía municipal, por error manifiesto en el motivo de transmisión, y
practicar cuatro nuevas liquidaciones.
8. Recursos Humans. Expedient 9176/2017. Contractar, si s’escau, un/a
Dinamitzador/a de Joventut, personal laboral temporal, grup 3, a mitja
jornada, per un període de tres mesos, amb efectes des del dia 21 d’agost de
2017 i fins el dia 20 de novembre de 2017.
9. Recursos Humans. Expedient 9179/2017. Acceptar, si s’escau, la
reincorporació de la Sra. Cristina Guerrero Vall, tècnic d’arxiu, funcionaria
interina, grup A, amb efectes del dia 6 de setembre de 2017.
10.Recursos Humans. Expedient 6143/2017. Aprovar, si s’escau, el pagament de
les despeses de quilometratge, dieta, peatges i aparcament derivades de la
recollida d’una felicitació per part del Cos dels Mossos d’Esquadra, a una
agent de la Policia Local a Manresa.
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
32.Afers sobrevinguts
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11.Contractació. Expedient 222/2016. Aprovar certificació núm. 3 de les obres de
renovació de l'enllumenat públic (IDAE)
12.Contractació.Expedient 9351/2017. Adjudicar, si s’escau, els treballs de
revisió dels equips contra incendis dels edificis municipals de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
13.Departament Festes. Expedient 7769/2017. Autoritzar a l’empresa NOMAD
FESTIVAL MEDITERRANEO SLU l’organització del Nomad Festival que es
realitzarà del 23 al 27 d’agost a la Punta del Riu de Miami Platja.
14.Disciplina urbanística. Expedient 7204/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
15.Disciplina urbanística. Expedient 7203/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
16.Disciplina urbanística. Exp. 5681/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat per una infracció urbanística.
17.Disciplina urbanística. Expedient 105/2016. Desestimar, si escau, el recurs
presentat i ordenar mesures de restauració en el procediment iniciat.
18.Disciplina urbanística. Expedient 5666/2017. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat 5666/2017 i del procediment
sancionador 5667/2017.
19.Disciplina urbanística. Expedient 2237/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
20.Disciplina urbanística. Expedient 9322/2017. Requerir, si s’escau, de
l’immoble situat a l’av. de la Costa Daurada, núm. 7 de la urbanització Els
Oliviers, tallar les branques de la tanca arbustiva que envaeixen la via pública,
per tal de mantenir la parcel·la en correctes condicions de seguretat, salubritat
i ornament públic, deixar lliure el pas de vianants.
21.Disciplina urbanística. Expedient 1307/2017. Desestimar, si escau, el recurs
de reposició, del procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
22.Disciplina urbanística. Expedient 5680/2017. Sobreseïment, si escau, del
procediment iniciat contra Antonio Doncel Blázquez, atès que ha restaurat la
legalitat i procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu 5680/2017
23.Infraccions. Expedient 8127/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador
24.Infraccions. Expedient 172/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
25.Infraccions. Expedient 177/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
26.Infraccions. Expedient 4148/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
27.Infraccions. Expedient 159/2017. Desestimar, si escau, el recurs de reposició
interposat contra la resolució del procediment 159/2017.
28.Infraccions. Expedient 2030/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
29.Infraccions. Expedient 2939/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
30.Activitats.Expedient 9410/2017. Solicitud de Autorización para la Explotación
de Servicios de Temporada en Playas Sr. Jordi Moran i Pena
31.Llicències. Expedient 9245/2017. Concedir, si escau, la llicència consistent en
la construcció d'una piscina privada, a l’habitatge situat al c. del Ter núm. 10 A

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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