
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/30 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 26 / 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 19 de juliol de 2017
2. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 8749/2017. Aprovació, si 

s’escau, de despeses, reconeixement d’obligacions.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1841/2017. Donar compte, si s’escau, de les 

liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió 
d’ingressos, corresponents al segon trimestre de 2017.

4. Serveis Econòmics. Expedient 3155/2017. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal 
corresponent a la taxa de recollida d’escombraries, eliminació de residus de 
temporada (guinguetes platges) de l’exercici 2017.

5. Serveis Econòmics.Expedient 8213/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de la 
liquidació d’escombraries d’uns habitatges deshabitats sense 
subministrament d’aigua ni electricitat, dels habitatges situats al carrer Marina, 
11.

6. Serveis Econòmics.Expedient 8482/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de la 
liquidació de la taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires de 
l’exercici 2016 de l’Av. California, 15.

7. 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 març i abril del 2017.

8. Cadastre. Expedient 8611/2017. Estimar la sol·licitud d’equiparar el títol de 
família monoparental, categoria Especial, a la de família nombrosa en relació 
als beneficis fiscals a aplicar a l’IBI.

9. Cadastre. Expedient 8562/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per 
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).

10.Contractació. Expedient 5432/2017. Declarar deserta, si s’escau, la licitació 
per procediment obert per la implantació i explotació d’un mòdul destinat a 
quiosc-bar al parc Maria Martori mitjançant concessió demanial.

11.Contractació. Expedient 8509/2017. Adjudicar, si s’escau els treballs de 
senyalització de diversos passos de vianants a la rotonda de confluència del 

 



 

carrer Vall d’Aran amb avinguda de Pi Alt de la urbanització Pi Alt.
12.Contractació. Expedient 8466/2017. Aprovar, si s’escau, la renovació del 

manteniment anual del programari de les còpies de seguretat dels servidors 
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

13.Contractació. Expedient 8014/2017. Aprovar, si s’escau, el servei de 
manteniment anual de les centrals telefòniques de l’Ajuntament i les seves 
oficines.

14.Contractació. Expedient 8603/2017. Aprovar, si s’escau, la realització del 
control i desinsectació anual a la platja per a gossos ubicada a la Platja de la 
Punta del Riu de Miami Platja.

15.Contractació. Expedient 8531/2017. Contractar, si s’escau, el servei de 
producció de vinils i lones per la Fira Cullerada 2017 de Mont-roig.

16.Contractació.Expedient 8267/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
varies empreses pel Berenar Colles Geganteres de la Fira de Mont-roig 2017 
el dia 6 d’agost de 2017 a Mont-roig del Camp.

17.Recursos Humans. Expedient 3105/2017. Aprovar, si s’escau, la oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2017.

18.Recursos Humans. Expedient 8329/2017. Gratificacions per antiguitat en 
complir-se els 40 anys de serveis prestats a l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp

19.Departament de Sanitat Pública. Expedient 7700/2017. Requerir al titutar de 
l’habitatge situat al c. dels Xops núm. 15 de la urb. Masos d’en Blader, 
tractament a les palmeres afectades pel morrut.

20.Disciplina urbanística. Expedient 8179/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.

21.Disciplina urbanística. Expedient 5505/2017. Ordenar, si procede, de la 
vivienda situada en el pg. del Mediterrani, núm. 114 de Miami Platja, talar 3 
pinos que se encuentran inclinados sobre la vía pública con peligro de caída e 
invaden parte del carril de circulación de vehículos y el resto de pinos 
mantenerlos en correctas condiciones de seguridad, salubridad y ornamento 
público.

22.Disciplina urbanística. Expedient 3819/2016. Resolució, si escau, del 
procediment sancionador iniciat per una infracció urbanística.

23.Disciplina urbanística. Expedient 8178/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
expedient administratiu 8178/2017, de protecció de la legalitat urbanística, per 
la realització d’obres sense llicència municipal.

24.Disciplina urbanística. Expedient 6063/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
expedient administratiu 6063/2017, de protecció de la legalitat urbanística, per 
la realització d’obres sense llicència municipal.

25.Disciplina urbanística. Expedient 6064/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.

26.Disciplina urbanística. Expedient 3815/2017. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística de l’expedient 
administratiu 3815/2017.

27.Disciplina urbanística. Expedient 2250/2017. Sobreseïment, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat i procedir al seu arxiu.

28.Disciplina urbanística. Expedient 2381/2017. Ratificar, si escau, la suspensió 
de les obres en curs d’execució.

29.Disciplina urbanística. Expediente 2280/2017. Resolución, si procede, del 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado.

30.Unitat de Llicències. Expedient 4663/2017.Concedir, si escau, llicència 
consistent en l’ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat, situat a c. Gran 

 



 

Canària núm. 63
31.Unitat de Llicències. Expedient 3615/2017.Concedir, si escau, llicència 

consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat , situat a c. Baix 
de Sant Pere núm. 1

B) Activitat de control
32.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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