Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/39

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

26 / 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 19 de setembre de 2018
2. Intervenció. Expedient 11209/2018. 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 d’agost per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Serveis Econòmics. Expedient 10062/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa de
les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans d’uns habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni
electricitat, a nom de Construcfer Mont-roig SL.
5. Serveis Econòmics. Expedient 10895/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Deessa Isis, 35 1 00 03, per canvi
de subjecte passiu.
6. Contractació. Expedient 6207/2018. Adjudicar, si s’escau, les obres de
construcció d’una zona poliesportiva a la Pista d’Estiu dins del Barri de la
Florida (Pla de Barris).
7. Contractació.Expedient 10794/2017. Resoldre, si s’escau, les incidències
exposades per l’adjudicatari, Construcciones y Proyectos Miami 2013, SL
8. Contractació.Expedient 10203/2018. Aprovar, si s’escau, l’espectacle disc
mòbil “The power of flowers”, que es durà a terme el dia 28 de setembre a la
plaça Joan Miró, dins la programació de la Festa Major de Sant Miquel 2018.
9. Contractació.Expedient 10411/2018. Aprovar, si s’escau, l’espectacle de
pirotècnia “Incendi del campanar”, a l’Església Vella, que es durà a terme el
dia 28 de setembre, dins la programació de la Festa Major de Sant Miquel
2018.
10.Contractació. Expedient 9809/2018. Aprovar, si s’escau, la substitució d’un
fanal a l’av. del Príncep d’Espanya cantonada av. de Veracruz.
11.Contractació. Expedient 10898/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de
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transport i el servei de monitoratge i ús de piscina per la continuïtat del
Projecte “Aprendre a nedar”, dirigit als alumnes de 3r curs d’Educació
Primària Obligatòria de les Escoles Mare de Déu de la Roca, Escola Joan
Miró i Escola Marcel•lí Esquius per al curs 2018-2019
12.Contractació. Expedient 11116/2018. Aprovar, si s’escau, l’espectacle de circ
“Flou Papagayo”, que es durà a terme el dia 30 de setembre al pàrquing de la
Casa de Cultura, dins la programació de la Festa Major de Sant Miquel 2018.
13.Contractació.Expedient 10609/2018. Aprovar, si s’escau, l’espectacle de
titelles “Espai Munta Titella”, que es durà a terme el dia 29 de setembre a la
plaça de l’Església, dins la programació de la Festa Major de Sant Miquel
2018.
14.Serveis Jurídics. Expedient 8923/2018. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’honoraris per dur a terme la direcció lletrada en l’execució de la Sentència
del TSJC núm. 32/2013.
15.Recursos Humans: Expedient 7330/2018. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de serveis previs a la funcionària interina, Cap de Cultura, de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
16.Recursos Humans. Expedient 10802/2018. Aprovar, si s’escau, l’adaptació de
l’horari laboral d’una Arquitecta Tècnica per conciliar la seva vida, personal,
laboral i familiar durant el curs escolar 2018-2019.
17.Obra Pública. Expedient 10873/2018. Aprovar, si s’escau, la memòria
valorada per a la instal·lació de tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics al
soterrani del CAP de Miami Platja.
18.Disciplina urbanística. Expedient 9711/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
19.Disciplina urbanística. Expedient 9819/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
20.Disciplina urbanística. Expedient 2636/2018. Resolució, si escau, de
reiteració de l’ordre d’execució i advertiment d’execució forçosa.
21.Infraccions. Expedient 6021/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
22.Infraccions. Expedient 1703/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
23.Infraccions. Expedient 9856/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
24.Infraccions. Expedient 6575/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
25.Infraccions: Expedient 3186/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
26.Infraccions. Expedient 10463/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
27.Infraccions. Expedient 9756/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
28.Infraccions. Expedient 10731/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics.
29.Infraccions: Expedient 4796/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.

30.Infraccions. Expedient 9745/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
31.Infraccions. Expedient 2779/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
32.Infraccions. Expedient 9967/2017. Declarar, si escau, la caducitat del
corresponent procediment sancionador iniciat, i procedir al seu arxiu.
33.Urbanisme. Expedient 7917/2018. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per a les obres de construcció d’un edifici de recepció del càmping situat a la
N-340 km 1137 de Mont-roig del Camp.
34.Urbanisme. Expedient 5027/2017. Aprobar, si procede, asumir los servicios
de suministro de agua potable y alcantarillado de aguas residuales del ámbito
del PAU 5 “Sant Miquel”Expedient 5027/2017.
35.Activitats. Expedient 2970/2018. Renovació de la llicència d'ocupació de via
publica amb taules i cadires per tot l'exercici 2018, i requerir l'abonament de la
part proporcional de les taxes corresponents.
36.Activitats. Expedient 2951/2018. Renovació de la llicència d'ocupació de via
pública amb taules i cadires per tot l'exercici 2018, i requerir l'abonament de la
part proporcional de les taxes corresponents.
37.Educació. Expedient 11222/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció pel funcionament de les dues llars d’infants municipals pel curs
2017-2018.
38.Pla de Barris. Expedient 11166/2018. Subvenció sol·licitada a una altra
Administració
39.Secretaria. Expedient 11261/2018. Petició per col.locar un monolit (1 octubre)
al terreny entre l'Institut Antoni Ballester i el Centre de Dia
40.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
---

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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C) Precs i preguntes
---

