Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/43

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

25 / d’octubre / 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 18 d'octubre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 11829/2017. 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 de setembre per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11628/2017. 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 l’
habitatge situat a l’avinguda Casalot, 33 1 00 08.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11625/2017. 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 l’
habitatge situat al carrer del Baster, 17.
6. Serveis Econòmics. Expedient 11630/2017. 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 l’
habitatge situat al carrer Típic Pescador, 8 1 01 03 i 1 01 04
7. Contractació. Expedient 8333/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
treballs tècnics consistents en la redacció del projecte bàsic i d’execució i la
posterior direcció d’obra de la reforma de l’immoble situat al c. Mare de Déu
de la Roca, 80 de Mont-roig del Camp, per destinar la planta baixa a ús
cultural.
8. Contractació. Expedient 11378/2017. Contractar, si s’escau, una campanya
de publicitat anual a la revista Costa Magazine.
9. Contractació. Expedient 6884/2017. Contractació del servei de redacció de la
Modificació Puntual del POUM en l’àmbit de la partida dels Prats, entre les
urb. de Mont-roig Badia i Paradís, per a la incorporació de l’ús de càmping en
sòl no urbanitzable.
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10.Contractació . Expedient 9524/2017. Acordar, si s’escau, la compra de 4
taules pícnic i 4 papereres de fusta a la zona d’esbarjo situada a la cova del
Patou de Mont-roig del Camp.
11.Contractació. Expedient 6729/2017. Desistir de la pròrroga del contracte de
serveis de socorrisme
12.Contractació. Expedient 11833/2017. Prorrogar, si s’escau, el contracte dels
serveis postals i telegràfics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
13.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11622/2017. Aprovar, si s'escau, la
memòria valorada per a l'arranjament de zones verdes i arbrat viari al terme
municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través dels mitjans
personals pròpies d'aquesta Corporació i encarregar la direcció facultativa a
l'enginyer municipal
14.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11619/2017. Aprovar, si s'escau, la
memòria valorada per a la neteja de vials, zones verdes i espais públics al
terme municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través dels mitjans
personals pròpies d'aquesta Corporació i encarregar la direcció facultativa a
l'enginyer municipal.
15.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11614/2017. Aprovar, si s'escau, la
memòria valorada per a la reparació de diversos espais públics al terme
municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través dels mitjans
personals pròpies d'aquesta Corporació i encarregar la direcció facultativa a
l'enginyer municipal.
16.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11617/2017. Aprovar, si s'escau, la
memòria valorada per al pintat del mobiliari urbà de zones verdes i espais
públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través
dels mitjans personals d'aquesta Corporació i encarregar la direcció
facultativa a l'enginyer municipal.
17.Obra Pública. Expedient 11797/2017. Aprovar, si s'escau, la memòria
valorada per la reparació de paviments de voreres i realització de guals
peatonals a la zona compresa entre l'av. de Sevilla, carrer de Badajoz, av. de
Cadis i av. de Barcelona (Pla de Barris).
18.Recursos Humans. Expedient 11541/2017. Crear, si s’escau, la Unitat
administrativa de Disciplina Urbanística i de Governació.
19.Recursos Humans. Expedient 11384/2017. Aprovar, si s’escau, el
nomenament d’una funcionaria interina per programes per a l‘Àrea d’Activitats
dels Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
20.Serveis Jurídics. Expedient 2657/2017. Donar compte, si s'escau, de la
sentència 195/2017 envers al PA 346/2016.
21.Serveis Jurídics. Expedient 10643. Aprovar, si s'escau, la personació de
l'Ajuntament en el recurs contenciós administració núm. 358/2017
22.Medi Ambient. Expedient 11500/2017. Ordre d’execució per salut pública
morrut de la palmera ubicada en la avda. dels Til·lers, 35 de la urb. Masos
d'en Blader
23.Activitats.Expedient 2276/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la
venda ambulant o no sedentària-Canvi de Parada
24.Activitats. Expedient 160/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses o vetlladors-Denegació OVP Quads
25.Activitats. Expedient 4841/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Denegació OVP Quads
26.Activitats. Expedient 10165/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a
la instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Bar Ca l'Anton
27.Activitats. Expedient 4827/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la

instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors
28.Activitats. Expedient 216/2016. Liquidació provisional de la taxa d'ocupació
temporal de les platges per la temporada 2017
29.Disciplina urbanística. Expedient 59/2016. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
30.Disciplina urbanística. Expedient 44/2016. Reiteració, si escau, de l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.
31.Disciplina urbanística. Expediente 2381/2017. Resolución, si procede, del
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado.
32.Infraccions. Expedient 5930/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
33.Departament de Turisme. Expedient 11482/2017. Bandera Ecoplayas Platges
34.Educació. Expedient 11916/2017. Ocupació Via Pública (Educació) - Institut
Miami - Parades festa castanyada
35.Educació. Expedient 11899/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, dels alumnes A. i
A. L.
B) Activitat de control
36.Afers sobrevinguts
C) Precs i preguntes
---
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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.

