
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/29 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 19 / 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 12 de juliol de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 8419/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8218/2017. Desestimar, si s’escau, la 

sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de 
l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2007/007262.

4. Serveis Econòmics. Expedient 8345/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de 
la liquidació d’escombraries de l’exercici 2017 del local sense activitat al 
carrer Folch i Torres, 1.

5. Serveis Econòmics. Expedient 8091/2017.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 exercici 2017

6. Serveis Econòmics. Expedient 8087/2017. 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 exercici 2017

7. Serveis Econòmics. Expedient 691/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 
pagament de la bestreta sol·licitada per l’Entitat Pública Empresarial de 
Serveis i Obres amb NIF: Q4300325J.

8. Serveis Econòmics. Expedient 38/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de juny per 
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.

9. Serveis Econòmics Exp 8455/2017. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, de Treball als Barris, 2017.

10.Serveis Econòmics. Expedient 8458/2017. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, per la contractació d’un AODL, 
2017.

11.Cadastre. Expedient 4/2016. Estimar la baja de la liquidación de plusvalía 

 



 

municipal por error manifiesto en el porcentaje de transmisión, y practicar 
nuevas liquidaciones.

12.Educació. Expedient 5948/2017. Aprovació de conveni administratiu de 
col·laboració entre administracions públiques. CCBB transport escolar c urs 
2016-2017

13.Educació. Expedient 8175/2017. 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 monoparental especial a les alumnes M. i M.M.C.

14.Educació. Expedient 8137/2017. 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 E. i A.L.C.

15.Educació. Expedient 8205/2017. 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 Q.G.N.

16.Departament de Cultura. Expedient 7661/2017. Aprovar, si escau, informar a 
la Generalitat de Catalunya de l’estat precari de conservació de les restes de 
l’antiga fortalesa i botiga del blat de Barcelona. Miramar (Guardamar).

17.Recursos Humans. Expedient 8145/2017. Contractació d'una Informadora 
Turística pel Departament de Promoció Econòmica durant el període de dos 
mesos

18.Recursos Humans. Expedient 6069/2017. Desestimar, si s’escau, el recurs de 
reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia pel qual es deixa sense efecte 
una plaça d’agent de la Policia Local i es continua amb el procés per a la 
creació de la borsa de treball d’agents.

19.Contractació. Expedient 7671/2017. Aprovar, si s’escau, la primera i única 
certificació de les obres de la reforma de les oficines municipals de Miami 
Platja, el certificat final i l’acta de recepció de l’obra.

20.Contractació.Expedient 8150/2017. Contractar, si s’escau, el lloguer d’una 
cúpula de fusta per la Fira Cullerada 2017 de Mont-roig.

21.contractació.Expedient 8013/2017. Aprovar, si s’escau, la renovació de les 
subscripcions del programari de disseny multimèdia Adobe utilitzat per l’Àrea 
de Comunicació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

22.Contractació. Expedient 8326/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
diverses activitats que es durant a terme dins la programació de la Festa 
Major de Sant Jaume 2017 a Miami Platja.

23.contractació.Expedient 7338/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les 
activitats previstes per la Fira de Mont-roig del Camp 2017.

24.Contractació. Expedient 8118/2017. Adjudicar, si s’escau, el subministrament 
de columnes i lluminàries per a la reparació de l’enllumenat de la deixalleria 
municipal de Mont-roig del Camp.

25.Contractació. Expedient 7231/2017. Adjudicar, si s’escau els treballs de 
senyalització d’un pas de vianants, concretament a la avinguda Barcelona 
143 i 205 del nucli de Miami Platja.

26.Contractació. Expedient 8113/2017. Adjudicar, si s’escau, la retolació de les 
Torres de Vigilància de les platges del municipi.

27.Infraccions. Expedient 1983/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

28.Infraccions. Expedient 7921/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

29.Infraccions. Expedient 4150/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

30.Infraccions. Expedient 1966/2017. Resolució, si escau, del procediment 

 



 

sancionador iniciat.
31.Infraccions. Expedient 3715/2017. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador iniciat.
32.Infraccions. Expedient 2073/2017. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador iniciat.
33.Infraccions. Expedient 7317/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 

procediment sancionador.
34.Infraccions. Expedient 7736/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 

procediment sancionador.
35.Infraccions. Expedient 107/2017. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador iniciat.
36.Infraccions. Expedient 7723/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 

sancionador.
37.Infraccions. Expedient 7726/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 

sancionador.
38.Activitats. Expedient 8360/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 

venda ambulant o no sedentària Parada 14 Mercat Mont-roig del Camp
39.Activitats. Expedient 7062/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 

venda ambulant o no sedentària Parada 18 Mercat Mont-roig del Camp
40.Activitats.Expedient 3143/2017. Concessió Canvi de Parada i Producte per a 

l'exercici de la venda ambulant o no sedentària del Mercat de Miami Platja
41.Disciplina urbanística. Expedient 7185/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 

procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.
42.Disciplina urbanística. Expedient 7184/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 

expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística, per la 
realització d’obres sense llicència municipal.

43.Disciplina urbanística. Expedient 7174/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística, per la 
realització d’obres sense llicència municipal.

44.Disciplina urbanística. Expedient 7175/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.

45.Serveis Territorials. Expedient 247/2017. Concedir, si escau, llicència 
consistent en l'ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat (planta pis), situat a c. 
de les Roses, 6.

46.Serveis Territorials. Expedient 7945/2017.Concedir, si escau, llicència 
consistent en un projecte per a la construcció d’infraestructures de 
fonamentació i serveis per a la instal·lació de dos mòduls prefabricats, situat a 
Av. Príncep d’Espanya núm. 23, a nom de l’ Entitat Pública Empresarial per la 
Gestió del cicle complet de l’aigua (exp. 7945/2017).

47.Serveis Territorials. Expedient 8052/2017. Comunicar, si escau, 
l’incompliment dels requisits de formalització del règim de comunicació de 
primera ocupació per a reforma i ampliació de l’habitatge situat al c. de Sant 
Miquel, núm. 23 de Mont-roig del Camp, (expedient 8052/2017 PO).

48.Serveis Generals. Expedient 526/2017. Desestimar, si procede, el recurso de 
reposición presentado por el señor Miguel Angel Arellano Zuara, como 
apoderado de la empresa INVERSIONES OLYMAR SL

49.Departament de comunicació. Expedient 8362/2017. Aprovar, si s’escau, les 
bases dels concursos de Facebook i Instagram de Sant Jaume de Miami 
Platja i la Fira de Mont-roig

B) Activitat de control
---

 



 

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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