Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/20

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

16 / de maig / 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 9 de maig de 2018.
2. Intervenció Expedient 5587/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 9884/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i
l’ordenació del pagament de la subvenció per al foment de la Cultura del 2017
atorgada a diverses associacions de Mont-roig del Camp.
4. Intervenció. Expedient 1173/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
subvenció pel PAM 2018 a la Diputació de Tarragona.
5. Intervenció. Expedient 2923/2018. Acceptar la subvenció atorgada pel
tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la llei 5/2003,
2018.
6. Intervenció. Expedient 1503/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació de la
sol•licitud de subvenció per la Gestió forestal al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2017.
7. Impuls Econòmic Expedient 2599/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar la contractació de
treballadors aturats a les empreses del municipi de Mont-roig del Camp per al
2017 concedida a l’empresa Paulino Solanellas, SL
8. 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 Sergio Mañas Navarro
9. Contractació. Expedient 897/2018. Adjudicar de forma directa, si s’escau,
l’atorgament a tercers de la concessió demanial per a l’ocupació i explotació
de la base nàutica durant la temporada d’estiu 2018.
10.Contractació. Expedient 5177/2018. Contractar, si s’escau, el servei de
prevenció aliè pel que fa a les especialitats tècniques per l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
11.Contractació.Expedient 4917/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’un
rocòdrom monòlit per la festa de N-340, que es dura a terme el dia 21 de juliol
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a Miami Platja, dintre de la programació de Sant Jaume 2018.
12.Contractació.Expedient 5048/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
vehicle de lloguer per a l’assistència a la fira Exponadó.
13.Contractació. Expedient 5211/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de roba i
complements per a la Policia Local.
14.Contractació. Expedient 2822/2018. Adjudicar, si s’escau la adjudicació de
treballs de senyalització viària de trànsit a diversos carrers de la urbanització
Costa del Zèfir.
15.Contractació. Expedient 7966/2017. Requerir, si s’escau, la reparació de les
deficiències detectades durant el període de garantia de les obres d’ampliació
de la llar d’infants Petete de Miami platja.
16.Recursos Humans. Expedient 5090/2018. Sol·licitar l'adscripció temporal en
comissió de serveis d'un agent de la Policia Local a l'Ajuntament de Sant
Jaume d'Enveja
17.Recursos Humans. Expedient 2997/2018. Aprovar el reconeixement de
serveis previs al funcionari de carrera que actualment ocupa la plaça de
Secretari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
18.Activitats. Expedient 5338/2018. Requerir, si s’escau, al titular de les
autoritzacions de les parades número 3 i 5 del Mercat Setmanal de Mont-roig
del Camp la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a
Mont-roig del Camp, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per
llicència municipal, per l’exercici 2018.
19.Activitats. Expedient 5335/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la parada número 1 del Mercat Setmanal de Mont-roig del
Camp la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a
Mont-roig del Camp, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per
llicència municipal, per l’exercici 2018.
20.Activitats. Expedient 5344/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 13 del Mercat Setmanal de Mont-roig del Camp la
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a
Mont-roig del Camp, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per
llicència municipal, per l’exercici 2018.
21.Activitats. Expedient 5340/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 11 del Mercat Setmanal de Mont-roig del Camp la
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a
Mont-roig del Camp, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per
llicència municipal, per l’exercici 2018.
22.Activitats.Expedient 13126/2017.Comunicació, finalització procediment
d’esmena de deficiències i arxiu de l’expedient de l’activitat de saló de bellesa
i estètica amb venda de productes “Belladona Chic” a l’av. Califòrnia, 18, local
1 de Miami Platja
23.Activitats.Expedient 3561/2018. Esmena de deficiències per a l’exercici de
l’activitat de comerç d’objectes de segona mà “El Rastrillo” a l’av. Los
Ángeles, 13 de Miami Platja
24.Activitats.Expedient 12648/2017. Esmena de deficiències per a l’exercici de
l’activitat de restaurant sense terrassa “La Cassola del seny” al c/ Vall d’Aran,
19 de Miami Platja
25.Activitats.Expedient 3736/2018. Esmena de deficiències per al canvi de
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titularitat de l’exercici de l’activitat de comerç de venda al detall d’articles
esportius “Esports Mirallunes” a l’av. Catalunya, 64 de Mont-roig del Camp
26.Activitats.Expedient 3118/2018. Esmena de deficiències per a l’exercici de
l’activitat d’immobiliària “Spanishlocation” a l’av. de Barcelona, 14, local 18 de
Miami Platja
27.Activitat.Expedient 1684/2018. Esmena de deficiències per al canvi de
titularitat de l’exercici de l’activitat de comerç de productes alimentaris
“Bonarea” al c/ de Cristòfor Colom, 2 de Mont-roig del Camp
28.Activitats. Expedient 5345/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la parada número 16 del Mercat Setmanal de Mont-roig del
Camp la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a
Mont-roig del Camp, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per
llicència municipal, per l’exercici 2018.
29.Activitats. Expedient 5342/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la parada número 12 del Mercat Setmanal de Mont-roig del
Camp la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a
Mont-roig del Camp, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per
llicència municipal, per l’exercici 2018.
30.Infraccions. Expedient 1703/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
31.Infraccions: Expedient 5180/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
32.Infraccions. Expedient 4796/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
33.Infraccions. Expedient 4824/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
34.Disciplina urbanística. Expedient 12955/2017. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
35.Disciplina urbanística. Expedient 2272/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
36.Disciplina urbanística. Expediente 4050/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
37.Disciplina urbanística. Expedient 2277/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
38.Disciplina urbanística: Expedient 2113/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
39.Disciplina urbanística. Expediente 2261/2017. Resolución, si procede, del
procedimiento sancionador debido a una presunta infracción urbanística.
40.Disciplina urbanística. Expediente 2251/2017. Sobreseer, si procede, el
procedimiento iniciado por restauración de la legalidad.
41.Disciplina urbanística. Expediente 5121/2018. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción
urbanística.
42.Disciplina urbanística. Expedient 4607/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
43.Disciplina urbanística. Expedient 2278/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
44.Disciplina urbanística. Expedient 12960/2017. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.

45.Disciplina urbanística. Expediente 4252/2018. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción
urbanística.
46.Disciplina urbanística. Expediente 4251/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
47.Planejament. Expedient 10274/2017. Desestimar, si s’escau el recurs
d’alçada presentat pel Sr. Francisco Melero Cobo, així com d’altres signataris,
en data 14 d’agost de 2017, mitjançant el qual procedeix a impugnar l’acta de
l’Assemblea General de la Junta de Compensació de la Urbanització Planes
de Mont-roig del Camp, celebrada el passat dia 5 d’agost de 2017.
48.Obres.Expedient 3695/2018. Concedir, si s’escau, la transmissió de titularitat
de la llicència concedida consistent en la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat, situat al c. República Argentina núm. 54 de la urbanització
Costa Zèfir.
49.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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