
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/27 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 5 / de juliol / 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 28 de juny de 2017.
2. Serveis Econòmics. Intervenció. Expedient 7800/2017. Aprovació, si s’escau, 

de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 7567/2017. Aprovar, si 

s’escau, la sol·licitud de fraccionament de la liquidació per drets d’ús del 
nínxol 318 B del Cementiri de Mont-roig del Camp.

4. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 7576/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE -Gestió d’Ingressos- número 2013/056071.

5. Serveis Econòmics. Expedient 2092/2017. Aprovar, si s’escau, la devolució de 
les quotes que han satisfet els usuaris de les activitats dirigides a infants i 
joves (psicomotricitat, bàsquet i tennis) i, les dirigides a adults i joves 
(gimnàstica de manteniment físic, pilates, ciclo indoor, glutis abdominals i 
cames, zumba i Tai-Chi-Chuan), corresponents al quart trimestre de 2016.

6. Recursos Humans. Expedient 7806/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de l’horari laboral per conciliar la vida personal, familiar i laboral, passant a 
ser la jornada diària ordinària de 9:00 a 16:30 h.

7. Festes. Expedient 7770/2017. Autoritzar, si s’escau, l’ocupació de la via 
pública de la N-340 per organitzar el Mercat Mariner per les festes de Sant 
Jaume de Miami Platja

8. Contractació.Expedient.6729/2017. Requerir, si s’escau, el compliment del 
plec de condicions tècniques dels serveis preventius de vigilància, salvament i 
socorrisme a Mont-roig del Camp durant la temporada de bany 2017.

9. Contractació. Expedient 7776/2017. Adjudicar, si s’escau, la compra d’un 
aparell de climatització més material per l’OMAC de Miami Platja.

10.Contractació. Expedient 7688/2017. Adjudicar, si s'escau, l'assessorament 
jurídic en matèria urbanística del planejament derivat que afecta al Càmping 
Mont-roig

11.Contractació.Expedient 6729/2017. Designar, si s’escau, al tècnic municipal 

 



 

Josep Maria López Salazar com a responsable del contracte dels serveis 
preventius de vigilància, salvament i socorrisme a Mont-roig del Camp durant 
la temporada de bany de l’any 2017.

12.Via Pública i Serveis Generals.Expedient 4930/2017.Sol·licitar, si s’escau, a 
l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua la 
revisió del límit d’abocament de l’EDAR Àrea Costanera i fixar-lo en 8.800 
m3/dia per l’emissari terrestre una vegada s’hagin executat les obres a curt 
termini reflectides al document ACTUACIONS PROPOSADES PER PODER 
TRACTAR LA TOTALITAT DEL CABAL DE DISSENY DE L’EDAR ÀREA 
COSTANERA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE MONT-ROIG 
DEL CAMP

13.Disciplina urbanística. Expedient 2294/2017. Desestimar, si escau, el recurs 
de reposició, en el procediment sancionador a causa d’una presumpta 
infracció urbanística.

14.Disciplina urbanística. Expedient 6056/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

15.Disciplina Urbanística. Expedient 5379/2017. Requerir, si s’escau, de 
l’immoble situat a l’av. de Barcelona, núm. 29 de Miami Platja, penjar 
correctament tota la instal·lació elèctrica que es troba despenjada amb perill 
de caiguda i col·locar nou un fals sostre estable , per tal de mantenir-la en 
correctes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

16.Disciplina urbanística. Expedient 105/2016. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

17.Disciplina urbanística. Expedient 6057/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

18.Disciplina urbanística. Expedient 378/2016. Estimar, si escau, del recurs de 
reposició, del procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

19.Infraccions. Expedient 159/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

20.Infraccions. Expedient 104/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat atès que ha obtingut la llicència administrativa per a la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i ha censat els 
gossos.

21.Infraccions. Expedient 5979/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador.

22.Infraccions. Expedient 105/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

23.Infraccions. Expedient 5930/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

24.Infraccions. Expedient 2943/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

25.Infraccions. Expedient 7450/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador

26.Infraccions. Expedient 7446/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador

27.Activitats. Expedient 5955/2017. Requeriment de l'adopció de mesures de 
prevenció i d'actuacions a l'activitat de planta de tractament i classificació 
d'àrids.

B) Activitat de control
28.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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