Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/9

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1 / de març / 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 22 de febrer de 2017
2. Medi Ambient. Expedient 1992/2017. Donar compte de l'informe enginyer
municipal.
3. Intervenció. Expedient 2175/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
4. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 2091/2017. Donar
compte, si s’escau, de les devolucions d’ingressos indeguts realitzats per
Base-Gestió d’ingressos, corresponents a l’exercici 2016.
5. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1910/2017. Aprovar, si
s’escau, la modificació de les liquidacions sense variació de la quota per canvi
de subjecte passiu corresponent a la Taxa per entrada i sortida de vehicles a
través de les voreres i reserva de la via pública per aparcament de l’exercici
2013 dels habitatges situats al carrer Gran Canaria, 62 i carrer Illes Balears,
34 1 00 01.
6. Serveis Econòmics. Intervenció General.Expedient 1844/2017. Aprovar, si
s’escau, les liquidacions realitzades per Base-Gestió d’ingressos,
corresponents al quart trimestre de 2016.
7. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1856/2017.Donar compte,
si s’escau, de la regularització de les bestretes dels padrons de voluntària no
liquidable.
8. Serveis Econòmics. Intervenció General.Expedient 1998/2017. Aprovar, si
s’escau, la modificació de les liquidacions sense variació de la quota per canvi
de subjecte passiu corresponent a la Taxa per la recollida, incineració i
eliminació de residus sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Navarra, 44.
9. Serveis Econòmics. Intervenció General.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 quart trimestre de 2016.
10.Intervenció. Expedient 607/2016. Aprovar la justificació de la subvenció
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concedida pel PUOSC manteniment 2016
11.Intervenció. Expedient 7/2016. Acceptar la subvenció atorgada pel tractament
de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la llei 5/2003, 2016.
12.Intervenció. Expedient 51/2016. Aprovar, si s’escau, el pagament de la
subvenció del 2016 pel projecte de reciclatge de llibre als centres educatius
de Mont-roig del Camp.
13.Departament d'Educació. Expedient 1765/2017. Aprovar, si s’escau, la
convocatòria de subvencions a entitats locals per al foment de l’educació, per
l’exercici 2016.
14.Departament d'Educació. Expedient 1766/2017. Aprovar, si s’escau, la
convocatòria de subvencions en forma de beques individuals per als
estudiants matriculats durant el curs 2015-2016 en el cicle Formatiu de Grau
Superior d’animació sociocultural i turística que s’ha impartit a l’Institut Antoni
Ballester de Mont-roig del Camp.
15.Departament d'Educació. Expedient 2283/2017. Transport escolar bus CCBC
16.Departament d'Educació. Expedient 2296/2017. Transport escolar bus CCBC
17.Departament de Serveis Socials. Expedient 993/2017. Convocatòria d’ajuts
socials per a l’atenció especialitzada de gent gran i/o dependent del municipi
de Mont-roig del Camp
18.Contractació. Expedient 1190/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació
d’acord de Junta de Govern Local del dia 15 de febrer de 2017 en la
contractació de les activitats previstes per la programació del Carnaval de
Mont-roig del Camp i Miami Platja 2017.
19.Contractació. Expedient 1799/2017. Aprovar, si s’escau, l’expedient per
l’atorgament d’una autorització municipal d’explotació per exercir l’activitat de
parc aquàtic flotant a la platja de la Porquerola de Mont-roig del Camp, el Plec
de Clàusules Reguladores del Procediment i obrir la licitació corresponent.
20.Contractació. Expedient 2009/2017. Acordar, si s’escau, per al servei de
vigilància a Mont-roig del Camp.
21.Contractació.Expedient 37/2016. Adjudicar, si s’escau, la senyalització
orientativa del Barri de la Florida (Pla de Barris)
22.RRHH. Expedient 1477/2017. Reconeixement de Triennis - Aprovar, si
s’escau, el reconeixement de serveis previs a la funcionària interina, Sra.
Anastasia Fernández Molina, auxiliar administrativa del departament
d’activitats de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
23.RRHH. Expedient 1757/2017. Jubilació de Personal. Declarar, si s’escau, la
jubilació anticipada per voluntat de la interessada, Sra. Maria de la Roca
Grifoll Parés, funcionària de carrera d'aquest Ajuntament.
24.RRHH. Expediente 935/2017.Comisión de Servicios de Funcionario de la
Administración Local
25.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 353/2016. Aprovar, si
s’escau, sol·licitar a Caixabank la cancel·lació d’un préstec personal i d’una
targeta bancària, de l’herència de la senyora Rosa M. Vilardebó Marcó, de la
que l’Ajuntament va ser instituït hereu universal.
26.Assessoria Jurídica. Exp. 1576/2017. Aprovar, si s'escau, la personació de
l'Ajutnament en el recurs contenciós administratiu núm. 37/2017
27.Llicències d'activitats. Expedient 2127/2017. Concessió d'autorització per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària-Parada 50
28.Llicències d'activitats. Expedient 1728/2017. Concessió d'autorització per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària-Parada 45
29.Llicències d'activitats. Expedient 2114/2017. Concessió d'autorització per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària-Parada 47

B) Activitat de control
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
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30.Llicències d'activitats. Expedient 2123/2017. Concessió d'autorització per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària-Parada 49
31.LLicències d'activitats. Expedient 2118/2017. Concessió d'autorització per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària-Parada 48
32.Llicències d'activitats. Expedient 2104/2017. Concessió d'autorització per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària-Parada 46
33.Departament de Sanitat Pública. Expedient 1916/2017. Ordre d’execució per
salut pública
34.Departament de Sanitat Pública. Expedient 1909/2017. Ordre d’execució per
salut pública
35.Departament de Sanitat Pública. Expedient 1914/2017. Ordre d’execució per
salut pública
36.Departament de Sanitat Pública. Expedient 1781/2017. Ordre d’execució per
salut pública
37.Incoació de procediment sancionador ordinari, número 172/2017, per
infracció de la llei 10/1999 de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
38.Expedient 1596/2017. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic vulnerat (obres o actuacions ja executades sense títol habilitant o
sense haver realitzat la comunicació prèvia exigida)
39.Sobreseïment, si escau, del procediment de restauració de la legalitat i
procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu 358/2016.
40.Expedient 619/2016. Infracció Urbanística
41.Sobreseïment, si escau, del procediment de restauració de la legalitat i
procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu 618/2016.
42.Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 1586/2017, de
protecció de la legalitat urbanística, per la realització d’obres sense llicència
municipal.
43.Sobreseimiento, si procede, del procedimiento de restauración de la legalidad
y proceder al archivo del expediente administrativo 356/2016.
44.Sobreseïment, si escau, del procediment de restauració de la legalitat i
procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu 794/2016.
45.Resolución, si procede, del procedimiento sancionador 357/2016 iniciado por
una presunta infracción administrativa en el ámbito urbanístico.
46.Resolució, si escau, del procediment sancionador 359/2016, a causa d’una
presumpta infracció urbanística.
47.Resolució, si escau, del procediment sancionador iniciat per una infracció
urbanística a la finca situada al passeig Mediterrani 110 esc. 1, 1r -3a, per la
instal·lació d’una antena parabòlica sense llicència municipal.

informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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