Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/35

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

29 / d’agost / 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 22 d'agost de 2018.
2. Intervenció. Expedient 10199/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8085/2018. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a la taxa de clavegueram de l’exercici 2018.
4. Turisme. Expedient 10268/2018. Subvenció sol·licitada a una altra
Administració
5. Contractació. Expedient 1959/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per
l’execució de les obres de connexió del dipòsit de Casalot centre (zona
Ranxos) amb el dipòsit general de Miami per abastir aquest àmbit amb aigua
del CAT, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques i obrir la licitació corresponent.
6. Contractació. Expedient 5640/2017. Aprovar, si s'escau, la devolució de la
garantia definitiva del lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a
diverses platges de Mont-roig del Camp per l'any 2017.
7. Via Pública i Serveis Generals. Expedient 10060/2018. Aprovar inicialment, 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.
8. Activitats. Expedient 4688/2017. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat de restaurant al c/ Severo Ochoa, 1 de Miami
Platja
9. Activitats. Expedient 11215/2017. Atorgament de llicències d'ocupació
temporal de les platges del municipi temporada 2018.
10.Activitats. Expedient 7247/2018. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior del canvi de titularitat de l’activitat de bar
restaurant, a l’av. de Barcelona, 160 de Miami Platja
11.Activitats. Expedient 3179/2018. Atorgar, si escau, el tràmit d’esmena de
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deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bugaderia a
l’av. Barcelona, 137 de Miami Platja
12.Activitats. Expedient 3604/2018. Renovar, si s’escau, a la titular del Bar
Restaurant Minerva la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires
per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
13.Activitats. Expedient 5620/2018. Atorgament de la llicència d’ocupació
temporal de les platges del municipi, amb la instal·lació d'un parc aquàtic per
a la seva explotació comercial durant la temporada turística 2018.
14.Medi Ambient: Expedient 10196/2018. Autoritzar, si s’escau, al Banc de Sang
i Teixits a realitzar la campanya de donació voluntària de sang el 31 d’agost al
Centre de Rehabilitació de Mont-roig de 17:30h a les 21:30h
15.Medi Ambient: Expedient 2028/2018. Requerir, si s’escau, a la poda de
l'arbrat de l’habitatge situat a l’av. de Viena núm. 26 de Miami Platja
16.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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