Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/7

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

20 / de febrer / 2019 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 13 de febrer de 2019
2. Intervenció. Expedient 2113/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1969/2019. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de gener per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Serveis Econòmics. Expedient 6570/2018. Aprovar, si s’escau, el pagament
dels Interessos de demora en el pagament del preu just d’acord amb el
Certificat de l’acord adoptat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, en relació a
l’expedient 43/08/0923/0027-17.
5. Contractacions.Expedient 1209/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació
d’una orquestra musical per l’acte de la inauguració de l’Avinguda Barcelona.
6. Contractacions.Expedient 1621/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació per
la impressió i disseny dels díptics del Pla de Formació 2019
7. Contractacions.Expedient 1201/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
curs d’atenció sociosanitària.
8. Contractacions.Expedient 1200/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
curs de controlador d’accés.
9. Contractacions.Expedient 1347/2019.Aprovar, si s’escau, la confecció d’una
mascota per tal d’amenitzar actes institucionals de diversa topologia.
10.Contractacions.Expedient 1208/2019.Aprovar, si s’escau, el lloguer de les
instal•lacions i material per la realització del Curs d’Ajudant de Cuina a
l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils.
11.Recursos Humans. Expedient 2118/2019. Donar compte, si s’escau, de la
baixa voluntària Dinamitzadora de Joventut, grup C, subgrup C2, personal
laboral interí a temps parcial
12.Recursos Humans. Expedient 12894/2018. Desestimar, si s'escau, el recurs
de reposició interposat per una Administrativa interina envers l’abonament del
50% de les activitats lúdic-esportives que organitza l’Ajuntament.
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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13.Recursos Humans. Expedient 1546/2019. Aprovar, si s’escau, la reducció
d’1/3 de la jornada d’una Administrativa adscrita al Departament de
Secretaria, per conciliar la seva vida, personal, laboral i familiar.
14.Serveis Jurídics. Expedient 10643/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
contenciós administratiu procediment ordinari 358/2017.
15.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 10060/2018. Aprovar
definitivament, si s’escau, el projecte constructiu de nou ramal de
subministrament de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona al dipòsit
d'Hifrensa al terme municipal de Mont-roig del Camp.
16.Activitats. Expedient 4617/2018. Iniciar el corresponent procediment de
clausura de l’activitat de rentat de vehicles al c/ Vilanova d’Escornalbou, 11 de
Mont-roig del Camp
17.Activitats Expedient 2225/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant.
Renovació parada 1 mercat Miami Platja
18.Disciplina urbanística. Expedient 13395/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
19.Disciplina urbanística. Expedient 1080/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
20.Disciplina urbanística. Expedient 1084/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
21.Disciplina urbanística. Expedient 13505/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
22.Infraccions: Exp. 14163/2018. Obrir, si escau, un període d’informació o
actuacions prèvies per determinar les circumstàncies i la conveniència o no
d’iniciar expedient sancionador en matèria de prevenció i control ambiental.
23.Infraccions. Expedient 1470/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
24.Infraccions: Expedient 11447/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
25.Infraccions. Expedient 1446/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
26.Obres.Expedient 11954/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
modificació de la llicència d'obres majors per la construcció de 5 habitatges
amb piscina comunitària, situat a l'Av. Platja Cristall núm. 15 de Miami Platja
27.Urbanisme. Expedient 309/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la construcció de sis habitatges aparellats al c. de la Magnòlia, núm. 37 de
la urbanització Pi Alt.
28.Medi Ambient: Expedient 1256/2019. Requerir, si s'escau, al propietari de la
parcel·la situada al c. de Conca, 38, Esc. 1 Pl.00 Pt.04 de Miami Platja,
presència de processionària.
29.Medi Ambient: Expedient 12115/2018. Requerir, si s'escau, als propietaris de
la parcel·la situada a l'av. de Príncep d'Espanya, 97 de Miami Platja, neteja de
la parcel·la i presència de processionària.
30.Afers sobrevinguts

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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