Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/4

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / de gener / 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 de gener de 2018.
2. Intervenció. Expedient 817/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 5944/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud a l’Agència
Catalana de l’Aigua d’atribució de fons per les obres d’urgència pel
Trencament de càrrega de l’emissari terrestre de l’Edar Àrea costanera del
sistema de sanejament en alta al terme de Mont-roig del Camp.
4. Intervenció Expedient 7099/2017. Aprovar, si s’escau, la certificació
corresponent al finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua per obres de
reposició i millores 2017 AF17000233.
5. Serveis Econòmics. Expedient 511/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres i reserva de la via pública per aparcament, sense variació de la quota
per error en el subjecte passiu.
6. Serveis Econòmics. Expedient 525/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2012/022604.
7. Serveis Econòmics. Expedient 13006/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries de l’apartament situat a l’Avinguda Barcelona, 41 1
01 03 de Miami Platja.
8. Serveis Jurídics. Expedient 712/2018.Aprovar, si s'escau, la tramitació de la
baixa del vehicle municipal T-9904-AT
9. Educació. Expedient 534/2018. Aprovar, si s’escau, , les sol·licituds d’alta i les
tarifes del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, dels alumnes K. i
K. G. Y J.
10.Educació. Expedient 686/2018. Organització i Inscripció en Activitats o
Cursos. Modificació canvi de ruta i horaris alumnat escolaritzat a l'Escola
Joan Miró i Marcel·lí Esquius
11.Educació. Expedient 356/2018. Aprovar, si s’escau, , la sol·licitud d’alta i la
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tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna Z. G.
G.
12.Educació. Expedient 765/2018. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’exempció de
pagament de la tarifa del servei de transport escolar del curs 2017-2018, ates
l’informe social emès per l’educadora social de l’EBASP.
13.Contractació. Expedient 340/2018. Contractar, si s’escau, els serveis jurídics
per la defensa de l’Ajuntament de Mont-roig en el procediment ordinari núm.
432/2017.
14.Contractació. Expedient 395/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
Germans Barceló Organitzacions S.L. per fer una obra de teatre el dia 17 de
febrer de 2018 al Centre Polivalent de Miami Platja.
15.Contractació. Expedient 788/2018. Prorrogar, si s’escau, el contracte dels
serveis postals i telegràfics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
16.Contractació. Expedient 13442/2017. Aprovar, si s’escau, la renovació del
contracte de manteniment anual del programari de filtratge i eliminació de
correu brossa del servidor de correu electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp.
17.Contractació.Expedient 365/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per la
realització de 4 fotomuntatges sobre l’Avinguda Barcelona.
18.Contractació.Expedient 444/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’empresa Autocars Llosa SL per la realització dels transports de les activitats
de Tok’l2 del 1er semestre del 2018.
19.Contractació. Expedient 13502/2017. Contractar, si s’escau, els serveis
jurídics per la defensa de l’Ajuntament de Mont-roig en el procediment ordinari
núm. 371/2017.
20.Recursos Humans. Expedient 935/2017. Denegar la comissió de serveis
sol.licitada per un agent de la policia local
21.Obres. Expedient 277/2018. Llicència de piscina. Concedir, si s’escau,
llicència consistent en la construcció d’una piscina privada, situada a c. de
Zamora núm. 3.
22.Obres. Expedient 11300/2017. Llicència d'obres majors. Concedir, si s’escau,
llicència consistent en un projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat , situat al c. de Pi de Baltasar núm. 38 de la
urbanització Mont-roig Badia.
23.Obres. Expedient 10561/2017. Llicència d'obres majors. Concedir, si s’escau,
llicència consistent en un projecte tècnic per a la creació d’un nou habitatge a
la planta primera de l’immoble situat a l’av. de Reus núm. 35.
24.Obres. Expedient 10735/2017. Llicència d'obres majors. Concedir, si s’escau,
llicència consistent en un projecte bàsic i executiu per la construcció d’una
nau industrial sense ús determinat, situada a c. dels Jurats núm. 15, a nom de
Patol Inmobles CB.
25.Obres. Expedient 130/2016. Llicència d'obres majors. Aprovar, si s’escau, la
modificació de la llicència d’obres consistent en la construcció d’un edifici
destinat a recepció del càmping Els Prats, situat a la N-340 km 1137 , a nom
de Càmping Els Prats SL.
26.Obres. Expedient 12099/2017. Llicència d'obres majors. Concedir, si s’escau,
llicència consistent en un projecte bàsic i executiu per a l’ampliació de
l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. Navarra núm. 52.
27.Infraccions. Expedient 13927/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de residus.
28.Activitats. Expedient 13126/2017. Iniciar el corresponent expedient de
procediment d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de saló de

bellesa i estètica amb venda de productes a l’av. de Califòrnia, 18, local 1 de
Miami Platja
29.Activitats. Expedient 13093/2017. Iniciar el corresponent expedient de
procediment d’esmena de deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici
de l’activitat de bar i restaurant “Pizzeria Caliu” al Passeig Mediterrani, 57 de
Miami Platja
B) Activitat de control
30.Afers sobrevinguts
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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