Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/8

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

21 / de febrer / 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 14 de febrer de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 1884/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. 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 1878/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció en espècie al departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya –OSIC- per l’adquisició de novetats editorials en català per a les
biblioteques públiques.
5. Serveis Econòmics. Expedient 1879/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya –OSICper l’adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya.
6. Serveis Econòmics. Expedient 6385/2017. Dar cuenta de la Resolución por la
que se establece el pago a cuenta de las asignaciones correspondientes al
año 2018, reguladas en la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, en beneficio
de los municipios definidos como afectados por la Central Nuclear Vandellós
II.
7. Serveis Econòmics. Expedient 1157/2018.Aprovar, si s’escau, la modificació
de les liquidacions de les Quotes de conservació, de l’Entitat Urbanística de
Conservació Club Bonmont Catalunya, per error en el subjecte passiu, del
carrer Masets, 12 02 03
8. Contractació.Expedient 1658/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de
l’esquiada Jove els dies 9, 10 i 11 de març, contemplada dintre del programa
de Joventut Tok’l2 del primer semestre de 2018.
9. Contractació.Expedient 1652/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 120
caixes (600 paquets de 500 folis cada paquet) de paper de fotocopiadora per
les oficines de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
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10.Contractació.Expedient 1580/2018. Adjudicar, si s’escau la compra de
material divers de senyalització.
11.Contractació.Expedient 1073/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per
dur a terme els treballs de reparació i millora de la instal·lació de Baixa Tensió
de l’escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp.
12.Contractació.Expedient 10794/2017.Adjudicar, si s’escau, el subministrament
i col.locació de papereres al terme municipal de Mont-roig del Camp.
13.Contractació. Expedient 12666/2017. Adjudicar, si s’escau, les obres de
renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’Avinguda
Barcelona de Miami Platja.
14.Recursos Humans. Expedient 1767/2018. Aprovar, si s’escau, l’ampliació de
la reducció de jornada per cura de fills menors de 12 anys d’una arquitecte
tècnica.
15.Serveis Jurídics. Exp. 1098/2018. Aprovar, si s'escau, la personació de
l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2017.
16.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 13413/2017. Tràmits Nostraigua.
Aprovar, si s’escau, l’autorització i disposició de la despesa i l’aprovació de la
factura emesa per ADIF en concepte de despeses de tramitació de
l’expedient, presa de dades i seguiment de les obres de connexió de la xarxa
d’aigua potable del dipòsit d’Hifrensa fins el PAU18 “Paradís Nord”, que
s’executen en domini públic ferroviari i requerir a l’EPE Nostraigua per tal que
assumeixi el pagament d’aquest import.
17.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 7018/2017. .Procediment Genèric.
Aprovar, si s’escau, la modificació d’una de les partides del projecte de
pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp,
canviant la mescla bituminosa en calent AC 16 Surf 50/70 D amb àrid calcari
per la mescla bituminosa en calent AC 11 Surf D 50/70 amb àrid porfíric,
d’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal de data 15 de febrer de
2018.
18.Educació. Expedient 1883/2018. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants, pel curs 2017-2018, per tenir inscrits dos o
mes infants a la mateixa llar, a les alumnes N. i E. A. G. G.
19.Educació. Expedient 1882/2018. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants, pel curs 2017-2018, per tenir inscrits dos o
mes infants a la mateixa llar, a les alumnes L. i I. V. M.
20.Educació. Expedient 1818/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumne A. V.
21.Educació. Expedient 7702/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació del termini
per subministrar l’equipament de la cuina Mare de Déu de la Roca
22.Activitats. Expedient 403/2016.Verificació formal i suficiència de la
documentació per a la llicència ambiental del Càmping els Prats Village.
23.Activitats. Expedient 2121/2017. Inici procediment d'esmena de deficiències
de l'activitat de bar i restaurant al c/ del Pi de Baltasar, 16 de la urbanització
Mont-roig Badia
24.Activitats. Expedient 6846/2017.Legalització de les obres i de l'activitat
ramadera d'oví i cabrum situada al polígon 2, parcel·la 4 de la partida dels
Comuns.
25.Activitats. Expedient 192/2016. Inici procediment d’esmena de deficiències
activitat base de transport sanitari en ambulància a l’av. Reus, 40 de
Mont-roig del Camp.
26.Activitats. Expedient 528/2016. Comunicació, finalització procediment
d’esmena de deficiències i arxiu de l’expedient de l'activitat de venda de

B) Activitat de control
47.Afers sobrevinguts
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tendals i multiserveis per la llar "Toldos Sunshine" a l'av. de Barcelona, 124,
local 2A
27.Activitats. Expedient 436/2016. Inici procediment d'esmena de deficiències
per l'activitat d'aparcament privat descobert a l'av. de Barcelona, 102 de
Miami Platja
28.Activitats. Expedient 581/2016. Incompliment del règim de comunicació del
canvi de titularitat de l'activitat d'elaboració i venda de pollastres a l'ast a l'av.
de Barcelona, 150 de Miami Platja.
29.Activitats. Expedient 216/2016. Comunicació de l’incompliment d’algunes de
les condicions establertes en el plec de clàusules reguladores del
procediment obert per a l’atorgament a tercers, d’autoritzacions municipals
d’explotació comercial a les platges de Mont-roig del Camp per a la
temporada 2017
30.Activitats. Expedient 12091/2017. Llicència de piscina.Conceder, si procede,
licencia consistente en la construcción de una piscina privada, situada en av.
Zaragoza, 41.
31.Disciplina urbanística. Expedient 7204/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
32.Disciplina urbanística. Expedient 7185/2017. Aprovar, si escau, la reducció de
la sanció per haver restaurat la legalitat.
33.Disciplina urbanística. Expedient 7203/2017. Sobreseure, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
34.Disciplina urbanística: Expediente 9101/2017. Resolución del procedimiento
de orden de ejecución y archivo del expediente.
35.Infraccions. Expedient 5982/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
36.Medio Ambiente: 850/2018. Ordenar, si cabe, hacer el tratamiento de los
pinos con procesionaria de la c. del Déu Osiris, 3 de la urb. El Casalot.
37.Medio Ambiente: 1197/2018. Ordenar, si cabe, hacer la limpieza de la parcela
y pinos con procesionaria ubicada en la avda. de Paris, 23 de Miami Playa.
38.Medi Ambient: 998/2018. Requerir, si s'escau a fer el tractament de pins amb
processionària a l'av. de Londres, 15 de Miami Platja.
39.Medi Ambient: 855/2018. Requerir, si s'escau fer tractament de la
processionària al c. de Navarra, 2 de Miami Platja.
40.Medi Ambient: 318/2018. Requerir, si s'escau, fer el tractament dels pins amb
processionària al c. de Murcia, 20 de Miami Platja.
41.Medi Ambient: 1540/2018. Requerir, si s'escau fer el tractament de pins amb
processionària del c. de Mallorca, 93 de Miami Platja.
42.Medi Ambient: 1159/2018. Requerir, si s'escau fer el tractament de pins amb
processionària del c. de Sòria, 31-33 de Miami Platja.
43.Medio Ambiente: 353/2018. Ordenar, si cabe, al tratamiento de pinos con
procesionaria de la c. del Francolí, 6 de la urb. Via Marina.
44.Medi Ambient: 856/2018. Requerir, si s'escau fer el tractament pins amb
processionària del c. de Navarra, 8 de Miami Platja.
45.Medi Ambient: 943/2018. Requerir, si s'escau, a fer el tractament pins amb
processionària de l'av. Príncep d'Espanya, 127 de Miami Platja.
46.Medi Ambient: 946/2018. Requerir, si s'escau, fer el tractament de pins amb
processionària als solars situats al polígon 16 parcel·les 115 i 117 de Miami
Platja.

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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