Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/49

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària
Motiu: «el dia 6 de novembre és festiu»

Data i hora

5 / de desembre / 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 29 de novembre de 2017
2. Serveis Econòmics. Expedient 13262/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 13193/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa i
nova liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans sense variació de l’import per canvi de subjecte passiu de varis
habitatges situats al carrer Rabassades, 10 de l’Urbanització Bonmont
Catalunya.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11805/2017.Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació d’escombraries del local situat al carrer Agustí Sardà, 36, com
a local tancat.
5. Serveis Econòmics. Expedient 13350/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació sense variació de la quota per canvi de subjecte passiu
corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’habitatge situat a l carrer Bertran de Castellet, 3 1 00 11.
6. Serveis Econòmics. Expedient 13162/2017. 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 2009/086738.
7. Serveis Econòmics. Expedient 12592/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de subvenció al Consell Comarcal del Baix Camp per l’arranjament i millora
de camins de titularitat municipal, convocatòria 2017.
8. Serveis Econòmics.Expedient 11278/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció
en atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la
renovació de mobiliari i maquinari de les biblioteques públiques.
9. Serveis Econòmics. Expedient 8999/2017. Acceptar la subvenció concedida
pel manteniment de les llars d’infants municipals, curs 2016-2017; i
justificar-les a la Diputació de Tarragona.
10.Cadastre. Expedient 13148/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es
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demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.
11.Educació. Expedient 9673/2017. Autorització Bus Consell Comarcal
12.Educació. Expedient 8048/2017. Autorització Bus Consell Comarcal
13.Educació. Expedient 12489/2017. Autorització Bus Consell Comarcal
14.Educació. Expedient 11390/2017. Autorització Bus Consell Comarcal
15.Educació. Expedient 12298/2017. Procediment per Convocar i Desenvolupar
un Concurs
16.Secretaria. Expedient 12348/2017. Aprovar, si s'escau, la col·laboració
econòmica als representants i col·laboradors a les Eleccions al Parlament de
Catalunya 2017.
17.Serveis Jurídics. Expedient 13219/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 420/2017.
18.Contractació. Expedient 222/2016. Aprobar, si procede, la 6ª certificación de
las obras correspondientes al contrato mixto para la renovación de las
instalaciones de alumbrado público municipal en el marco del programa de
ayudas del IDAE.
19.Contractació. Expedient 8149/2017. Aprovar la 2a (última) certificació i la
recepció de les obres de construcció d'una llosa de formigó pels vestidors del
camp de gespa de Mont-roig
20.Contractació: Expedient 12462/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació
d’Avall Creació Conservació i Restauració per les tasques de reparació dels
gegants de la Vila de Mont-roig del Camp
21.Contractació: Expedient 13010/2017. Acordar, si s’escau, pel tractament
contra la legionel·la als nous camps de futbol de gespa artificial de Mont-roig
del Camp i de Miami Platja, i nous vestidors de Mont-roig del Camp.
22.Contractació: Expedient 13004/2017. Adjudicar, si s’escau la adjudicació de
treballs d’instal·lació de mesures reductores de velocitat a la avinguda
Mont-roig de la urbanització Sant Miquel
23.Contractació: Expedient 13144/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de
mobiliari per l’oficina de Cultura, ubicada al Centre Polivalent de Miami Platja.
24.Contractació: Expedient 12150/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació per
dur a terme l’assessorament i negociació amb el Departament de Costes per
la Modificació de la 1a fase del Projecte del Passeig de Les Cales.
25.Contractacio. Expedient 13243/2017. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 35
monitors ultra-panoràmics per als usuaris de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp
26.Contractació: Expedient 13057/2017. Contractar, si s’escau, la participació a
la fira Fahrrad & Erlebnisreisen (CMT) a Stuttgart, Alemanya.
27.Contractació. Expedient 11286/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació per
dur a terme els treballs tècnics consistents en la redacció de l’Estudi
d’idoneïtat urbanística i territorial de la transformació de l’Avinguda Barcelona
i entorns.
28.Contractació: Expedient 12854/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de tres
prestatgeries mòbils per a la Biblioteca de Miami
29.Disciplina urbanística. Expedient 6014/2017 i 6015/2017. Sobreseïment, si
escau, del procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador
iniciat.
30.Disciplina urbanística. Expedient 11336/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
31.Disciplina urbanística. Expediente 11331/2017. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción

urbanística.
32.Disciplina urbanística. Expedient 11335/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent expedient administratiu 11335/2017, de protecció de la legalitat
urbanística, per la realització d’obres sense llicència municipal.
33.Disciplina urbanística. Expedient 11311/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
34.Disciplina urbanística. Expedient 3933/2017. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
35.Disciplina urbanística. Expedient 13/2015 OE. Declarar, si escau, la caducitat
del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu de
referència.
36.Disciplina urbanística. Expedient 660/2016 i 167/2016/. Denegar, si escau, la
cessió de dades personals sol·licitada.
37.Disciplina urbanística. Expedient 14/2015 OE. Declarar, si escau, la caducitat
del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu de
referència.
38.Disciplina urbanística. Expediente 11330/2017. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
39.Disciplina urbanística. Expedient 11310/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent expedient administratiu 11310/2017, de protecció de la legalitat
urbanística, per la realització d’obres sense llicència municipal.
40.Disciplina urbanística. Expedients: 8663/2017, 8671/2017, 8683/2017,
8704/2017, 8715/2017, 8725/2017 8743/2017 i 8753/2017. Denegar, si escau,
la cessió de dades personals sol·licitada.
41.Activitat.Expedient 4986/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses o vetlladors-Bar Chisquiribisqui
B) Activitat de control
42.Afers sobrevinguts

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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C) Precs i preguntes
---

