Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/50

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / de desembre / 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 desembre de 2018.
2. Intervenció. Expedient 14083/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Cadastre. Expedient 12534/2018. Estimar la sol·licitud de baixa la liquidació
PV 23561, i/o devolució de l’import, segons procedeixi, atès que ha quedat
provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
4. Cadastre. Expedient 11916/2018. Estimar la sol·licitud de baixa de les
liquidació PV 23406 i PV 23407, i/o devolució de l’import, segons procedeixi,
atès que ha quedat provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
5. Cadastre. Expedient 13924/2018. Estimar la baixa de la PV 20767 per
duplicitat, practicant la devolució de la quota.
6. Contractació. Expedient 12666/2017. Aprovar, si s’escau, la 2a certificació de
les obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram
de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja.
7. Contractació. Expedient 13835/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de formació contínua en l’ús de la plataforma EsPublico Gestiona
8. Contractació. Expedient 13872/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de sis
equips informàtics per a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les seves
oficines.
9. Recursos Humans. Expedient 9821/2018. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de serveis previs a un funcionari de carrera de l’Ajuntament de
Sant Jaume d’Enveja, adscrit temporalment en comissió de serveis per
ocupar una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
10.Recursos Humans. Expedient 8996/2017. Prorrogar, si s’escau, el contracte
laboral d’una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, personal laboral
temporal, amb efectes del 18 de desembre de 2018 i fins al 17 de desembre
de 2019
11.Mobilitat. Expedient 13510/2018. Proposta estudi tècnic facultatiu
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departament d'urbanisme per realitzar la supressió de barreres
arquitectòniques als passos de vianants d'accés al CAP de Mont-roig del
Camp
12.Disciplina urbanística. Expedient 13443/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
13.Disciplina urbanística. Expedient 13444/2018. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
14.Disciplina urbanística. Expedient 6965/2018. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
15.Disciplina urbanística. Expedient 6966/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
16.Disciplina urbanística. Expedient 7138/2018. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
17.Disciplina urbanística. Expedient 7139/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
18.Disciplina urbanística. Expedient 9711/2018. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
19.Disciplina urbanística. Expedient 13487/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
20.Disciplina urbanística. Expedient 13505/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
21.Disciplina urbanística. Expedient 11560/2018. Sol·licitar, si s’escau,
L’AUTORITZACIÓ JUDICIAL per entrar a la finca situada al C/ Falset, 9
(Miami Platja), del municipi de Mont-roig del Camp, de titularitat a favor de
l’empresa Promin G7, SL., representada per Enrique Tabuenca Ferrer per
poder procedir a l’execució subsidiària del desmuntatge i retirada de la
grua-torre instal•lada en l’esmentada finca.
22.Disciplina urbanística. Expediente 13305/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y
ornamento público.
23.Disciplina urbanística. Expediente 8576/2018. Archivo del expediente
administrativo del referencia del procedimiento de orden de ejecución.
24.Medi Ambient: Expedient 14106/2018. Iniciar, si s'escau, el procediment
d'execució subsidiària, atès a l'incompliment del titular de la finca de l'ordre
d'execució de conservació, salubritat i ornament públic dictada per aquesta
Corporació.
25.Activitats. Expedient 10404/2018. compliment de tots el requisits de
formalització de la declaració responsable per a l’exercici d’ activitat de
creació i venda d’articles d’artesania al c/ Agustí Sardà, 14 de Mont-roig del
Camp
26.Afers Sobrevinguts

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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