
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/47 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 22 / de novembre / 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 15 de novembre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 12817/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 38/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 

pagament de les despeses suportades corresponents al mes d’octubre per 
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.

4. Serveis Econòmics. Expedient 8997/2017. Acceptar, si s’escau, la Resolució 
de concessió del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció per la 
contractació en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 
2017.

5. Cadastre. Expedient 12631/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per 
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).

6. Serveis Jurídics. Expedient 12449/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de 
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2017.

7. Contractació. Expedient 554/2017. Aprovar, si s’escau, la 3a. i última 
certificació del servei de senyalització vertical, horitzontal i carril bici del 
passeig Marítim i passeig Mediterrani.

8. Contractació. Expedient 11412/2017. Acordar, si s’escau, sobre la 
pavimentació de la connexió del camí de Cambrils amb el carrer dels Jurats 
de Mont-roig del Camp.

9. Contractació. Expedient 11658/2017. Encarregar l'ordenació urbana entre el 
c. Casalot i Bertran de Castellet

10.Contractació. Expedient 8488/2017. Aprovar, si s’escau, la 1a i única factura i 
la recepció del subministrament de quatre mòduls prefabricats de vestidors 
per al camp de gespa artificial de Mont-roig del Camp.

11.Contractació. Expedient 12394/2017. Adjudicar, si s’escau la compra de 
material divers de senyalització pel magatzem de Mobilitat.

12.Contractació. Expedient 12732/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
les activitats previstes per les Festes de Nadal 2017 a Mont-roig del Camp i 

 



 

Miami Platja.
13.Contractacio.Expedient 6560/2017. Declarar deserta la licitació per la 

contractació conjunta de la redacció del projecte i execució de les obres del 
Club de Mar

14.Contractació. Expedient 11413/2017. Aprovar, si s’escau, la reparació del 
carrer dels freginals i de l’accés al velòdrom de Mont-roig del Camp.

15.Recursos Humans. Expedient 10650/2017. Desestimar, si s’escau, el recurs 
de reposició presentat per la Junta de Personal Funcionari de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, contra les bases dels processos selectius d’una plaça de 
Sots-inspector i dues de Caporal.

16.Recursos Humans. Expedient 12690/2017. Aprovar, si s'escau les bases 
específiques i la convocatòria pública per la creació d'una Borsa de Treball 
d'Auxiliar Administratiu/va

17.Departament d'Educació. Expedient 9673/2017. Autorització Bus Consell 
Comarcal

18.Departament d'Educació. Expedient 12924/2017. Autorització Bus Consell 
Comarcal

19.Departament d'Educació. Expedient 8048/2017. Autorització Bus Consell 
Comarcal

20.Disciplina urbanística. Expediente 9392/2017. Ratificar, si procede, la 
suspensión de las obras en curso de ejecución.

21.Disciplina urbanística. Expedient 9376/2017. Ratificar, si escau, la suspensió 
de les obres en curs d’execució.

22.Disciplina urbanística. Expedient 8181/2017. Sobreseïment, si escau, del 
procediment iniciat per restauració de la legalitat.

23.Disciplina urbanística. Expediente 8750/2017. Sobreseer, si procede, el 
procedimiento iniciado por restauración de la legalidad.

24.Disciplina urbanística. Expedient 09/2016. Declarar, si escau, la caducitat del 
procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu de 
referència.

25.Disciplina urbanística. Expedient 12644/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

26.Disciplina urbanística. Expedient 9322/2017. Arxiu, si escau, de l’expedient 
administratiu d’ordre d’execució.

27.Disciplina urbanística. Expedient 2478/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

28.Disciplina urbanística. Expediente 12730/2017. Resolución, si procede, de 
reiteración de la orden de ejecución i advertencia de ejecución subsidiaria.

29.Disciplina urbanística. Expediente 9101/2017. Iniciar, si procede, el 
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y 
ornamento público.

30.Activitats.Expedient 4996/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Denegació Bar Taberna 
Carmen

31.Activitats. Expedient 4946/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Restaurant San Cristóbal

32.Activitats.Expedient 4824/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses o vetlladors-Ferreteria Miami

33.Obres. Expedient 575/2017.Aprovar, si escau, el projecte executiu per 
l’ampliació de l’habitatge en planta pis i l’adequació de l’exterior frontal de la 
parcel•la situada al c. de la Rioja núm. 25 de la urbanització Pi Alt.

34.Obres. Expedient 11202/2017. Concedir, si escau, la llicència d’obra major 

 



 

consistent en l’enderroc d’una edificació auxiliar adossada a veí i construcció 
d’una edificació auxiliar semisoterrada a la parcel•la situada al c. d’Alemanya 
núm. 15

35.Obres. Expedient 11735/2017. Concedir, si escau, prorroga de la llicència 
d’obres majors consistent en la construcció de vuit habitatges al c. Mare de 
Déu de la Roca núm. 100-102, a nom de l’empresa Constructora 
Hispano-Konstantin SL.

36.Obres. Expedient 1156/2017. Aprovar, si escau, el projecte executiu de la 
llicència d’obres consistent en la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al c. de la Mola núm. 22

37.Obres. Expedient 2293/2017. Concedir, si escau, la llicència d’obra major 
consistent en l'enderroc de l'edifici aïllat i condicionament de la parcel·la 
situada a l'Avinguda Barcelona núm. 205, a nom de Gesdip, SA

B) Activitat de control
38.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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