Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/27

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

4 / de juliol / 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 27 de juny de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 8044/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 7733/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
fraccionament de pagament de la sanció imposada al senyor J.C.P., amb
número d’expedient 2278/2017
4. Serveis Econòmics. Expedient 11550/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i
el reconeixement de l’obligació de la subvenció per al foment de l’esport del
2017 atorgada a l’Associació de Bitlles Miami i la revocació de la subvenció
atorgada al Club Taekwondo
5. Cadastre. Expedient 7768/2018. Inadmetre íntegrament l’al·legació
interposada contra la liquidació de plusvàlua municipal de la qual es demana
la devolució de la quota pagada, per extemporània.
6. Cadastre. Expedient 5357/2018. Desestimar íntegrament les al.legacions
contra la liquidació de plusvàlua municipal PV 3278, de la qual es demana
l’exempció, atès que no queda provada la inexistència d’increment de valor
del sòl.
7. Cadastre. Expedient 1854/2018. Desestimar íntegrament les al.legacions
contra la liquidació de plusvàlua municipal PV 22567, de la qual es demana
quedi sense efectes, atès que no queda provada la inexistència d’increment
de valor del sòl.
8. Contractació. Expedient 8055/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’impressió del mapa municipal.
9. Contractació. Expedient 7911/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle infantil “Trasgos” el diumenge, 29 de juliol dins la programació de
Banys de Lluna 2018.
10.Contractació. Expedient 7560/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’un
escenari per la festa Marmusik 2018 inclòs en la programació de Sant Jaume.
11.Contractació. Expedient 5857/2018. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del
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servei de vigilància per la festa Marmusik 2018, que es durà a terme els dies
27 i 28 de juliol, a la Punta del Riu de Miami Platja, dintre de la programació
de Sant Jaume.
12.Contractació. Expedient 7912/2018. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del
subministrament de formigó i arena per l’execució de diversos creuaments
subterranis de baixa tensió a Mont-roig del Camp
13.Contractació. Expedient 7561/2018.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle itinerant “HATHI” , que es durà a terme el dia 23 de juliol a la
N-340, dins de la programació de Sant Jaume 2018.
14.Contractació. Expedient 7830/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de sonorització del recinte firal de la Fira Cullerada 2018.
15.Contractació. Expedient 7099/2018. Aprovar, si s’escau, l’adequació de les
instal•lacions de comunicació de l’escola Mare de Déu de la Roca
16.Contractació. Expedient 7829/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
lloguer d’un servidor dedicat Cloud Streaming per permetre l’emissió del Ple
Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en directe.
17.Contractació. Expedient 7827/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
lloguer d’un servidor dedicat per poder allotjar les diverses webs municipals
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i disposar també de diversos FTP on
allotjar fitxers vinculats a aquestes webs.
18.contractació.Expedient 1782/2018. Aprovar, si s’escau, la 2a. certificació de
les obres de construcció de l’arqueta de trencament de càrrega de l’emissari
terrestre de l’EDAR Àrea Costanera.
19.Contractació. Expedient 7562/2018. Aprovar, si s’escau, l’espectacle de
correfocs del diables i la baixada del campanar de l’Església Vella , que tindrà
lloc el dia 4 d’agost a Mont-roig del Camp, dins la programació de la Fira
2018.
20.Recursos Humans: Expedient 5748/2018. Abonar, si s’escau, les diferències
salarials per realitzar funcions de major categoria per suplència de la
Coordinadora de Joventut.
21.Recursos Humans. Expedient 7799/2018. Donar compte, si s’escau, de la
baixa voluntària d’un agent de la Policia Local, funcionari interí
22.Recursos Humans: Expedient 6455/2018. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de serveis previs a la funcionària interina, Sra. Jessica Picón
Sánchez, auxiliar administrativa, de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
23.Infraccions: Expedient 222/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
24.Infraccions. Expedient 7775/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
25.Infraccions. Expedient 2208/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
26.Infraccions. Expedient 9636/2017. Declarar, si escau, la caducitat del
corresponent procediment sancionador iniciat, i procedir al seu arxiu.
27.Infraccions. Expedient 7754/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
28.Infraccions. Expedient 7762/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
29.Infraccions: Expedient 3949/2018. Resolució, si escau, del corresponent
procediment sancionador iniciat.

30.Infraccions. Expedient 12949/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
31.Infraccions. Expedient 3950/2018. Resolució, si escau, del corresponent
procediment sancionador iniciat.
32.Disciplina urbanística. Expedient 7192/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
33.Disciplina urbanística. Expedient 5869/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
34.Activitats. Expedient 2728/2018. Autoritzar, si s’escau, la transmissió de
l’autorització de la Parada núm. 58 del Mercat Setmanal de Miami Platja, per
a l’exercici de la venda no sedentària fins el dia 6 d’octubre de 2025.
35.Activitats. Expedient 9868/2017.pròrroga per la tramitació del expedient de
procediment de control posterior del canvi de titularitat de l’activitat de bar i
restaurant , al c/ de Posidó, 6 de la urbanització La Ribera
36.Activitats.Expedient 6618/2018.tràmit d’esmena de deficiències per a
l’exercici de l’activitat de bar i restaurant al c/ Vinyols, 17 de Mont-roig del
Camp,
37.Activitats.Expedient 6985/2018. Inici del corresponent expedient de
procediment de control posterior de l’activitat de bar al c/ Número 29, 1(A) de
la urbanització El Casalot
38.Planejament. Expedient 9265/2017. Aprovar, si s’escau, l’aprovació definitiva
del projecte d’operació jurídica complementària del projecte de reparcel•lació
del SUD 14 “Urbanització les Planes”, del terme municipal de Mont-roig del
Camp.
39.Educació. Expedient 5948/2017. Aprovar, si s'escau, l'obligació de liquidar la
gestió del transport escolar al Consell Comarcal del Baix Camp corresponent
al curs escolar 2016/2017
40.Festes. Expedient 6041/2018. Aprovació de Conveni
41.Afers Sobrevinguts

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) Activitat de control
---

