Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/28

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / 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 5 de juliol de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 8136/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics.Expedient 425/2017. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
4. Educació. Expedient 7820/2017. Aprovació de conveni administratiu de
col·laboració entre administracions públiques. Gestió servei de menjador
escolar curs 2016-2017
5. Educació. Expedient 7102/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per ser titular de carnet
de Familia nombrosa general a l’alumna V.M.F.
6. Educació. Expedient 7101/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per ser titular de carnet de
Familia monoparental especial a l’alumna R. L.
7. Educació. Expedient 8142/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per ser titular de carnet
de Familia nombrosa general als alumnes Q.F.M. i S.F.M.
8. Educació. Expedient 6535/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per ser titular de carnet
de Familia nombrosa especial a l’alumna V.M.L.
9. Educación. Expediente 2017/6878. Aprobar, si procede, la tarifa reducida para
el servicio de la guarderia para el curso 2017-2018 por ser titular de carnet de
Família numerosa general a la alumna M.M.A.
10.Educació. Expedient 8169/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per tenir escolaritzats
dos fills a la mateixa llar, als alumnes C. i D.A.P.
11.Educació. Expedient 7998/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per ser titular de carnet
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de Familia nombrosa general a l’alumne L.P.B.
12.Educació. Expedient 7103/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per ser titular de carnet
de Familia nombrosa especial a l’alumne Q.M.W.
13.Serveis Socials. Expedient 7024/2017. Aprovar conveni col·laboració entre
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Associació d'Amics del Poble Sahraouí,
Hammada.
14.Contractació.Expedient 7831/2017. Contractar, si s’escau, el servei
d’impressions del material gràfic de la Fira Cullerada 2017 de Mont-roig
15.Contractació. Expedient 8012/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
publicitat per la Festa Major de Sant Jaume i la N-340 de 2017.
16.Contractació. Expedient 8065/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de
diverses activitats que es realitzaran dins la programació de la Festa Major de
Sant Jaume 2017 a Miami Platja.
17.Contratació. Expedient 8046/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les
activitats previstes i material necessari per dur a terme la Festa de la Nacional
340 emmarcada dins la programació de la Festa Major de Sant Jaume el dia
22 de juliol de 2017.
18.Contractació. Expedient 222/2016. Aprovar certificació núm. 1 de les obres de
renovació de l'enllumenat públic (IDAE)
19.Contractació.Expedient 7487/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 40
hores de serveis de suport IT per a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
20.Contractació.Expedient 7724/2017.Contractar, si s’escau, el lloguer de 25
casetes de fusta per la Fira Cullerada 2017 de Mont-roig del Camp
21.Contractació.Expedient 7829/2017. Contractar, si s’escau, el servei de
vigilància del recinte firal de la Fira Cullerada 2017 de Mont-roig
22.Serveis Territorials. Expedient 6583/2017. Llicència d'ocupació de la via
pública per a la venda temporal de pollastres rostits al c/ de Pi Baltasar, 21-23
de la urbanització Mont-roig Badia.
23.Serveis Territorials. Expedient 8055/2017. Solicitud de Autorización para la
Explotación de Servicios de Temporada en Playas
24.Serveis Territorials. Expedient 8056/2017. Solicitud de Autorización para la
Explotación de Servicios de Temporada en Playas
25.Serveis Territorials. Expedient 216/2016. Solicitud de Autorización para la
Explotación de Servicios de Temporada en Playas
26.Disciplina urbanística. Expedient 6014/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística, per la
realització d’obres sense llicència municipal.
27.Disciplina urbanística. Expedient 6004/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.
28.Disciplina urbanística. Expedient 6000/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística, per la
realització d’obres sense llicència municipal.
29.Disciplina urbanística. Expedient 5379/2017. Desestimar, si s’escau, les
al·legacions presentades davant d’aquesta Corporació, en relació a
l’expedient administratiu 5379/2017 (OE) – 3750/2017 (DE) d’ordre d’execució
per penjar correctament tota la instal·lació elèctrica que es troba despenjada
amb perill de caiguda i col·locar un nou fals sostre estable a l’immoble situat a
l’av. de Barcelona, núm. 29 de Miami Platja.
30.Disciplina urbanística. Expedient 7925/2017. Requerir, si s’escau, com a
propietari dels immobles situats a l’av. de Barcelona, núm. 25 local 1 i local 3
de Miami Platja, enretirar les vidrieres xafades i substituir-les per una de

noves als immobles.
31.Disciplina urbanística. Expedient 7632/2017. Requerir, si s’escau, com a
propietària dels immobles situats polígon 53 parcel·la 35 i polígon 54 parcel·la
23 de Mont-roig del Camp, enretirar la totalitat de les canonades en desús.
32.Disciplina urbanística. Expedient 1264/2017 i 3705/2017. Sobreseïment, si
escau, del procediments de restauració de la legalitat i procediment
sancionador incoat en l’àmbit urbanístic.
33.Disciplina urbanística. Expedient 660/2016. Sobreseïment, si escau, del
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
34.Disciplina urbanística. Expedient 167/2016. Resolució, si escau, del
procediment sancionador iniciat per una infracció urbanística.
35.Disciplina urbanística. Expedient 6015/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.
36.Llicències d'obres. Expedient 6954/2017. Concedir, si escau, llicència
consistent en un projecte bàsic i executiu per a la reforma del menjador de
l’Escola Mare de Deu de la Roca de Mont-roig del Camp (substitució coberta i
adequació interior), situat al c. Doctor Segarra 35, a nom de Serveis
Territorials d’Ensenyament a Tarragona – Generalitat de Catalunya
B) Activitat de control
37.AFERS SOBREVINGUTS
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
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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.

