Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/50

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

13 / 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 5 de desembre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 13520/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 13454/2017.Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació
de residus sòlids urbans de l’exercici 2017 de l’habitatge situat a l’avinguda
Casalot, 33 1 00 01
4. Serveis Econòmics. Expedient 13482/2017. 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 al carrer Voltes, 1.
5. Serveis Econòmics. Expedient 13343/2017. 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 la partida Poblas, 63.
6. Serveis Econòmics. 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’agost i el setembre del 2017.
7. Serveis Econòmics. Expedient 6385/2017. Aceptar la Resolución definitiva de
la cofinanciación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con cargo al
Fondo para el Club de Mar de Miami Platja, adecuación del entorno, conexión
peatonal entre niveles y acceso a la playa.
8. Serveis Econòmics. Expedient 8458/2017. Acceptar, si s’escau, la Resolució
de concessió del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció per la
contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), 2017.
9. Cadastre. Expedient 13529/2017. Retrotraure l’expedient al moment posterior
a l’emissió de l’informe de valoració, atorgant el tràmit d’audiència als
interessats.
10.Cadastre. Expedient 3332/2017. Retrotraure l’expedient al moment posterior
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a l’emissió de l’informe de valoració, atorgant el tràmit d’audiència als
interessats.
11.Contractació Expedient 12916/2017. Aprovar, si s’escau, la impressió del
material gràfic de cicloturisme
12.Contractació Expedient 13425/2017. Adjudicar, si s’escau, la pavimentació de
diversos trams a la carretera d’accés a l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca
i del carrer de les Terres Noves al terme municipal de Mont-roig del Camp.
13.Contractació Expedient 13161/2017. Aprovar, si s’escau, la memòria valorada
per actuacions varies de manteniment al cementiri de Mont-roig del Camp i
adjudicar-ne els treballs.
14.Contractació Expedient 13105/2017. Acordar, si s’escau la adjudicació de
treballs de senyalització viàries de trànsit al carrer Agustí Sardà de Mont-roig
15.Contractació. Expedient 13136/2017. Contractar, si s’escau, els serveis
jurídics per la defensa de l’Ajuntament de Mont-roig en el procediment ordinari
núm. 405/2017.
16.Contractació Expedient 12127/2017. Acordar, si cabe, la adjudicación para la
compra de varias cajas de contenedores para los centros de recogida de
residuos de Mont-roig del Camp.
17.Contractació Expedient 13426/2017. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de nou
equips informàtics per a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
18.Contractació Expedient 12114/2017. Acordar, si s’escau, l’adjudicació de les
obres de clausura definitiva de dos àrees de contenidors de RSU situades a
la plaça Mossèn Gaietà i Ivern de Mont-roig del Camp.
19.Contractació Expedient 7966/2017. Aprovar, si s‘escau, la 3a. certificació
relativa a les obres d’ampliació de la llar d’infants “Petete” de Miami Platja.
20.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 13413/2017. Aprovar inicialment, si
s'escau, el projecte constructiu de les obres de connexió de la xarxa d'aigua
potable del dipòsit d'Hifrensa fins el PAU18 "Paradís Nord".
21.Serveis Jurídics. Expedient 12728/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 371/2017.
22.Serveis Socials. Expedient 13406/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud del
Centre de dia l’Onada per posar una parada solidaria per la Marató de TV3 el
proper dia 5 de desembre de 2017.
23.Medi Ambient. Expedient 13380/2017. Donació de Sang a Miami Platja 17 de
desembre de 10h a 14h
24.Infraccions. Expedient 12910/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
25.Infraccions. Expedient 12909/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
26.Infraccions. Expedient 12917/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
27.Disciplina urbanística. Expedients 6915/2017. Ampliació del termini, si escau,
per resoldre el procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
28.Activitats. Expedient 3995/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses o vetlladors-Denegació reducció OVP Bar Tròpik
29.Activitats. Expedient 4902/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses o vetlladors-Bar Martí
30.Activitats. Expedient 3978/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Denegació reducció OVP
Bar La Cassola del Seny
31.Obres. Expedient 12201/2017. Llicència d'enderroc. Concedir, si escau, la
llicència d’obra major consistent en l’enderroc d’un edifici aïllat a la parcel•la

situada al c. de Pi de Baltasar núm. 38
32.AFER SOBREVINGUT Intervenció Ext 9884/2017. Aprovar, si escau, la
concessió de les subvencions per activitats culturals, 2017
B) Activitat de control
33.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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