
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2018/6 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 7 / de febrer / 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 31 de gener de 2018
2. Intervenció. Expedient 1253/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 8998/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació 

corresponent a la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
l’espai coworking, 2017

4. Intervenció. Expedient 3169/2017. Aprovar, si s’escau, les factures de 
manteniment del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de 
Mont-roig del Camp, de l’octubre, novembre, indirectes i millores del 2017.

5. Serveis Jurídics. Exp. 451/2016. Donar compte, si s'escau, de la sentència 
28/2018 envers al PO 1367/2014 interposat per l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp.

6. Educació. Expedient 1438/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’alta i la 
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna D. C. 
L.

7. Activiats. Expedient 365/2016. Comunicar, el compliment de tots el requisits 
de formalització de la declaració responsable per al canvi de titularitat de 
l’exercici de l’activitat de d’immobiliària i d’oficina de la construcció a l’av. del 
Mar, 16 local 1, de Miami Platja,

8. Activitats. Expedient 763/2016. Finalització del procediment d'esmena de 
deficiències i comunicació del compliment dels requisits de formalització del 
règim de comunicació de l'activitat de bar i restaurant "Lucciano's 
Pizza&Café" al c/ Cristòfor Colom, 3-9, local 7 de Mont-roig del Camp

9. Activitats. Expedient 4695/2017. Finalització del procediment d'esmena de 
deficiències i comunicació del compliment del règim de comunicació de 
l’activitat d’oficina de gestió d’apartaments turístics a Pl. Tarragona, 3, 1r pis, 
oficina 4 de Miami Platja

10.Infraccions. Expedient 212/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais 

 



 

públics.
11.Infraccions. Expedient 12910/2017. Resolució, si escau, del corresponent 

procediment sancionador iniciat.
12.Infraccions. Expedient 6571/2017. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador iniciat.
13.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1202/2018. Desestimar, si s'escau, 

el recurs d'alçada presentat per la senyora Immaculada Pagèsi Valls, en 
representació del Sr. Pere Pugés Dorca.

14.Contractacio.Expedient 11895/2017. Aprovar el plecs de clàusules pel lloguer 
i manteniment dels sanitaris químics de les Platges

15.Contractació. Expedient 1228/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament 
de material necessari per les obres de pintat del mobiliari urbà de zones 
verdes i espais públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, 
corresponent al Pla d’ocupació 2017.

16.Contractació. Expedient 412/2018. Aprovar la contractació per dur a terme les 
activitats previstes en la programació del Carnaval 2018.

17.Contractació.Expedient 1120/2018. Aprovar els serveis necessaris per a 
l’assistència a la fira de turisme “Salon Mondial du Tourisme” que tindrà lloc 
els dies 15, 16, 17 i 18 de març de 2018 a la ciutat francesa de Paris.

18.Contractació. Expedient 13921/2017. Aprovar la contractació per dur a terme 
la millora dels accessos, instal·lació d’una porta i una xarxa de protecció al 
camp de futbol de gespa de Miami Platja.

19.Contractació. Expedient 13659/2017. Aprovar, si s’escau, la 1a. certificació de 
les obres de reforma de les instal·lacions de l’oficina de serveis socials Miami 
Platja

20.Impuls Econòmic: Expedient 960/2018. Sol·licitud d’autorització per l’ús 
privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit a la senyora Sonia Cambra 
Baena.

B) Activitat de control
21.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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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