
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/22 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 31 / de maig / 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 24 de maig de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 6291/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 6131/2017.Aprovar, si s’escau, la modificació 

de la liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les 
voreres i reserva de la via pública per aparcament, sense variació de la quota 
per canvi de subjecte passiu.

4. Serveis Econòmics. Expedient 6114/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les 
voreres i reserva de la via pública per aparcament, sense variació de la quota 
per error en la domiciliació bancaria.

5. Serveis Econòmics. Expedient 4258/2017. 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 Mèlies, 19 B.

6. Serveis Econòmics. Expedient 850/2017. Donar compte de l’assignació 
corresponent al Fons del Foment de Promoció Turística del quart trimestre del 
2016.

7. Secretaria. Expedient 6038/2017. Aprovar, si s’escau, el lloguer de la finca 
amb referència cadastral 2462910CF3426S0000FG, situada a la zona de les 
Pobles, propietat de la Sra. Montserrat Pascual Cabré, per utilitzar-la com a 
aparcament de vehicles per tal de poder accedir a la platja de la zona de les 
Pobles.

8. Educació. Expedient 5936/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de 
transport escolar per al curs 2016-2017, de l’alumne R. V. M.

9. Educació. Expedient 5932/2017. Aprovar, si s’escua, la baixa del servei de 
transport escolar per al curs 2016-2017, dels alumnes SE, JP i MCC

10.Educació. Expedient 2017/5690-15. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda, pel 
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2016-2017, per ser titular de carnet 

 



 

de Família nombrosa especial a l’alumne Q. M. W.
11.Educació. Expedient 6296/2017. Sol·licitar, si escau, al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp per al projecte “Podem aprendre de moltes formes” d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària del municipi, en 
el marc dels programes de diversificació curricular.

12.Recursos Humans. Expedient 5446/2017. Contractar, si s’escau, un/a 
conserge com a personal laboral interí pel Casal d’Àvis Sant Jaume de Miami 
Platja.

13.Recursos Humans. Expedient 5442/2017. Contractar, si s’escau, un/a 
conserge com a personal laboral interí a temps parcial a la Llar d’Àvis de 
Mont-roig del Camp.

14.Contractació. Expedient 74/2016. Aprovar, si ‘escau, la 3a. Certificació i 
última, l’acta de recepció de l’obra i el certificat final d’obra, relativa a les 
obres per a la millora del paviment del Passeig Mediterrani de Miami Platja.

15.Contractació. Expedient 5374/2017. Contractar, si s’escau, els serveis 
necessaris per a l’organització de la Nit del Turisme 2017

16.Contractació.Expedient 5036/2017. Aprovar, si s’escau, la renovació del 
servei de manteniment del programari antivirus corporatiu de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp.

17.Contractacio. Expedient 5155/2017. Devolució de la garantia definitiva de les 
obres de construcció de dos diposits de cloració

18.Contractació.Expedient 4819/2017. Adjudicar, si s’escau, el servei de bar de 
la piscina municipal de Mont-roig del Camp

19.Contractació. Expedient 5434/2017. Modificació de l'horari d'explotació del 
quiosc-bar a implantar al Bosquet del Llastres

20.Serveis Territorials. Expedient 6076/2017. Concessió d'autorització per a 
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària Parada 12 Mercat Mont-roig

21.Serveis Territorials. Expedient 4767/2017. Requeriment d'esmena de 
deficiències plantejades pels Serveis Tècnics Municipals en la tramitació de la 
llicència d'atraccions firals per la temporada 2017 a l'av. de Barcelona, 
133-135 de Miami Platja

22.Serveis Territorials. Expedient 5981/2017. Pròrroga de la llicència d’obres. 
Concedir, si escau, prorroga de la llicència d’obres majors consistent en la 
instal·lació d’una grua situada al c.República Dominicana, núm. 7 de la 
urbanització Costa del Zèfir, a nom de Construccions Bernardo Ortega SL.

23.Serveis Territorials. Expedient 3378/2017. Comunicar, si escau, el compliment 
de tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera 
ocupació per a l’ampliació d’un porxo a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. 
de Santa Teresa, núm. 41 de Miami Platja.

24.Serveis Territorials. Expedient 4127/2017. Concedir, si escau, la llicència 
consistent en la construcció d’una piscina comunitària, a l’habitatge situat al c. 
de les Mèlies núm. 7-9, a nom de Comunitat de Propietaris Los Pasos

25.Serveis Territorials. Expedient 5504/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

26.Serveis Territorials. Expedient 5415/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

27.Serveis Territorials. Expedient 163/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

28.Serveis Territorials. Expedient 2953/2017. Sobreseïment, si escau, del 
procediment sancionador iniciat atès que no és responsable de la infracció 

 



 

comesa.
29.Serveis Territorials. Expedient 5680/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 

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

30.Serveis Territorials. Expedient 4312/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

31.Serveis Territorials. Expedient 5662/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
expedient administratiu, de protecció de la legalitat urbanística, per la 
realització d’obres sense llicència municipal.

32.Serveis Territorials. Expedient 5681/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.

33.Serveis Territorials. Expedient 1283/2017. Ratificar, si escau, la suspensió de 
les obres en curs d’execució.

34.Serveis Territorials. Expedient 5666/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
expedient administratiu, de protecció de la legalitat urbanística, per la 
realització d’obres sense llicència municipal.

35.Serveis Territorials. Expedient 4308/2017. Iniciar, si escau, el procediment de 
restauració de la legalitat urbanística.

36.Serveis Territorials. Expedient 4038/2017. . Archivar, si procede, el expediente 
administrativo, por estar la orden de ejecución realizada.

37.Serveis Territorials. Expedient 1311/2017. Sobreseïment, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat i del procediment sancionador 
1324/2017.

38.Serveis Territorials. Expedient 5667/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció urbanística.

39.Serveis Territorials. Expedient 2755/2017. Concedir, si escau, llicència 
consistent en un projecte bàsic per a la construcció piscina, i adequació i 
legalització d’edificacions auxiliars, situat a c. de la Mercè núm. 19.

B) Activitat de control
40.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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