Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/37

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / de setembre / 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 5 de setembre de 2018.
2. Intervenció. Expedient 10713/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 3166/2018. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona pel control de plagues, 2018
4. Intervenció. Expedient 3570/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció concedida pel programa d’intervenció integral al Barri de La Florida
de Miami Platja –2n període del 20185. Serveis Econòmics.Expedient 10164/2018. Desestimar, si s’escau, el recurs
sobre la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de
residus sòlids urbans de l’exercici 2018 de l’habitatge del carrer Illes
Canàries, 68 casa E.
6. Impuls Econòmic: Expedient 2601/2017 Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2017 concedida a la senyora Yubetzy
A. Moron Garcia.
7. Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018 Aprovar, si s’escau, la concessió de
subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
per al 2018 al senyor José A. Alarcón García
8. Cadastre. Expedient 10639/2018. Estimar lo solicitado y conceder una
prórroga para la presentación de los documentos necesarios para liquidar el
IIVTNU.
9. Serveis Socials. Expedient 9634/2018. Aprovar, si s’escau, la convocatòria de
la subvenció a entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o
empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi, i que
incloguin a les seves activitats extra-escolars per a infants de Mont-roig del
Camp amb necessitats específiques de suport educatiu i/o disminució, curs
2018-2019.
10.Serveis Socials. Expedient 8755/2018. Aprovar, si s'escau, el conveni de
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col·laboració entre l’Associació de Jubilats Sant Jaume i l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp per la gestió del servei de bar del Casal d’Avis de Miami
Platja (JGL)
11.Serveis Socials.Expedient 4071/2018. Aprovar, si s’escau, el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp en matèria de Serveis Socials i l’addenda econòmica per
l’any 2018 (JGL)
12.Serveis Socials. Expedient 8972/2018. Aprovar, si s'escau, que el Consell
Comarcal del Baix Camp realitzi el servei de Transport Adaptat a les persones
del municipi de Mont-roig del Camp que tenen algun tipus de discapacitat i
van a treballar els centres de treball especial
13.Serveis Socials. Expedient 7835/2018. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per a la prestació del servei de Centre
Obert durant l’estiu de l’any 2018, dins les activitats municipals d’estiu (JGL)
14.Educació. Expedient 8859/2018. Aprovar, si escau, el Conveni de
col·laboració i el seu Annex entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp per al projecte “Fem Xarxa”, en el marc de les mesures i
suports addicionals d’atenció educativa a l’alumnat d’educació secundària
obligatòria.
15.Educació. Expedient 11015/2017. Aprovar, si escau, la tercera addenda al
Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2018-2019 (JGL)
16.Pla de Barris. Expedient 10447/2018. Aprovar, si s’escau, el Conveni
Específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la
Societat Nedgia Catalunya SA, per la construcció de les instal·lacions de
Nedgia a l’àmbit de l’Avinguda de Barcelona de Miami Platja (JGL)
17.Contractació. Expedient 10056/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per
l’alienació per concurs públic i procediment obert, de diverses parcel•les
propietat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i obrir la licitació corresponent. (JGL)
18.Contractació. Expedient 2720/2018. Desestimar, si s’escau, el recurs de
reposició interposat per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya contra els criteris d’adjudicació dels plecs de clàusules que regulen
les obres de Pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig
del Camp.
19.Medi Ambient. Expedient 10772/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
presentació al Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona,
2018
20.Salut Pública. Expedient 10569/2018. Cedir l'ús, si s’escau, d'un Doppler
d’ultrasons vascular amb sonda de 8 MHZ al Centre d’Atenció Primària de
Mont-roig del Camp.
21.Esports. Expedient 7803/2018. Aprovar, si s'escau, la convocatòria per a la
concessió de subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Mont-roig del
Camp per a l’any 2018.
22.Activitats.Expedient 8723/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per
a l’exercici de l’activitat de Parc d’Aigües al Càmping Playa Mont-roig, situat a
la crta. Nacional 340, Km. 1136 de Mont-roig del Camp
23.Activitats.Expedient 8707/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per
a l’exercici de l’activitat de Piscina d’Hidromassatge al Càmping Playa

Mont-roig, situat a la crta. Nacional 340, Km. 1136 de Mont-roig del Camp
24.Infraccions. Expedient 212/2018. Procediment sancionador per infracció
d’ordenança municipal
25.Infraccions. Expedient 2881/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
26.Disciplina urbanística. Expedient 2636/2018. Resolució, si escau, de
reiteració de l’ordre d’execució i advertiment d’execució forçosa.
27.Disciplina Urbanística. Expedients 5287/2018 i 5498/2018. Sobreseïment, si
escau, del procediment de restauració de la legalitat i del procediment
sancionador iniciats per restauració de la legalitat i pagament de la sanció
corresponent.
28.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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