Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/41

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / d’octubre / 2018 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 3 d'octubre de 2018
2. Intervernció. Expedient 11865/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 11664/2018.Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2014/082856.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11670/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Gandesa, 7 1 00 04, per canvi de
subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11666/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2009/086850.
6. Impuls Econòmic: Expedient 9317/2018. Acceptar, si s’escau, la Resolució de
concessió del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció per la
contractació de 3 joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, 2018
7. Intervenció. Expedient 1173/2018. Aprovar, si s’escau, l’acceptació de la
subvenció atorgada pel PAM 2018 de la Diputació de Tarragona.
8. Intervenció. Expedient 4646/2018. Aprovar, si s’escau, l’acceptació de la
subvenció atorgada pel PEXI 2018 de la Diputació de Tarragona.
9. contractació.Expedient 11347/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
anunci a la Guia TravelGuau
10.Contractació.Expedient 6955/2018. Aprovar, si s’escau, la 2a. certificació amb
relació a la neteja forestal de 25 metres efectuada en diverses urbanitzacions.
11.Contractació. Expedient 2695/2018. Adjudicar, si s’escau, les obres de
substitució de la campana del decantador de l’EDAR de Mont-roig Poble
12.contractació. Expedient 11001/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle “Els Rentadors” als rentadors de Mont-roig el dia 13 d’octubre de
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2018.
13.Contractació. Expedient 11700/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació per
la reparació i compra de material de sonorització i la seva instal·lació al
Centre Cultural
14.Contractació.Expedient 10876/2018. Aprovar, si s’escau, la conservació i
restauració dels gegants de la Vila de Mont-roig, Bàrbara i Roc
15.Recursos Humans: Expedient 11776/2018.Donar compte, si s’escau, de la
baixa voluntària d’una auxiliar administrativa, funcionaria interina, grup C2.
16.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6504/2018. Aprovar, si s’escau, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPE per
la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua per a les obres de “Projecte de nou
ramal de subministrament a Mont-roig del Camp”
17.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11422/2018. Aprovar, si s’escau, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPE per
la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua per a les obres d’aigua, clavegueram i
pluvials incloses al “Projecte executiu de reordenació de la plaça Miramar” del
terme municipal de Mont-roig del Camp.
18.Activitats.Expedient 11215/2017. Llicències ’ocupació temporal de les platges
del municipi, amb instal·lacions desmuntables o béns mobles per a la seva
explotació comercial durant la temporada turística 2018.
19.Activitats.Expedient 5896/2018. Denegació de l’ampliació del calendari
d’ocupació temporal de la Platja de la Porquerola amb la instal·lació 6 per
l’any 2018
20.Activitats.Expedient 10121/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de
l’activitat de comerç de bicicletes i complements al c/ Cristòfor Colom, 15 de
Mont-roig del Camp
21.Activitats. Expedient 8514/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat d’oficina immobiliària i
assegurances a l’av. del Mar, 16, local 2 de Miami Platja.
22.Obres. Expedient 10649/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina, situada al c. dels Gegants núm. 4 de la urbanització
Mont-roig Badia.
23.Obres. Expedient 7752/2018. Concedir, si s’escau, prorroga de la llicència
consistent en la reforma i ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat, situat al c.
de la Mola, 22.
24.Disciplina urbanística. Expedient 9771/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
25.Disciplina urbanística. Expedient 8581/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
26.Disciplina urbanística. Expediente 9729/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
27.Disciplina urbanística. Expedient 9465/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
28.Disciplina urbanística. Expediente 8378/2018. Resolución, si procede, del
procedimiento de orden de ejecución.
29.Disciplina urbanística. Expediente 7920/2018 Resolución, si procede, del
procedimiento de orden de ejecución.
30.Disciplina urbanística: Expedient 11455/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat
urbanística.
31.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
--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.
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