
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2018/24 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 13 / de juny / 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 6 de juny de 2018
2. Intervenció. Expedient 7079/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 8997/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de la 

subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya pel Programa 
Garantia Juvenil, 2017.

4. Intervenció Expedient 6661/2018. Aprovar, si s’escau, la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Agència Catalana de l’Aigua per 
la Redacció del projecte del nou emissari terrestre i submarí del sistema de 
Mont-roig del Camp (Àrea Costanera).

5. Intervenció. Expedient 522/2016. Donar compte, si s’escau, de l’ingrés rebut 
en relació a la Sentència número 543/2017 del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya –FEDER/2010-.

6. Serveis Econòmics. Expedient 6783/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus 
Sòlids urbans de l’apartament situat al carrer Terres Noves, 2 B 4 SM 14, per 
canvi de subjecte passiu.

7. Serveis Econòmics. Expedient 6852/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa de la 
liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de la via pública per a aparcament de la placa número 1417 per 
duplicitat amb la placa 1379 situada al carrer Republicà Argentina, 18 B 03

8. Serveis Econòmics. Expedient 6771/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus 
Sòlids urbans del local situat a Partida Prats, 57 G 00 01, per canvi de 
subjecte passiu.

9. Departament de Cultura. Expedient 6785/2018. Aprovació Preu Públic Conte 
Lluna Roja

10.Departament de Joventut. Expedient 6606/2018. Aprovació dels Preus 
Públics per les activitats de ToK'L2 2018 segon semestre.

 



 

11.Departament de Joventut. Expedient 6580/2018. Aprovar, si s’escau, el 
Conveni de Col·laboració en matèria de Joventut entre l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

12.Departament de Festes. Expedient 6041/2018. Aprovar, si s'escau, el conveni 
de mecenatge entre les empreses i entitats locals i l'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp per la Festa de Sant Jaume i la N-340.

13.Departament d'Ensenyament. Expedient 11015/2017. Aprovar, si escau, la 
segona addenda al Conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al Pla Educatiu d’Entorn per a l’any 
2018.

14.Departament d'Ensenyament. Expedient 6909/2018. Aprovar, si s’escau, 
l’autorització d’ús social de l’escola Joan Miró per activitat de futbol l’estiu de 
2018.

15.Contractació. Expedient 6861/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
servei de transport per les sortides del programa Tok’l2 2018 segon semestre.

16.Contractació. Expedient 6546/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de 
l’espectacle de focs i varietats “Foc a la carta”, que es dura a terme el dia 22 
de juliol a la Plaça Tarragona de Miami Platja, durant de la programació de 
Sant Jaume 2018.

17.Contractació. Expedient 6552/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’un 
inflable aquàtic the summer slider”, pel dia 25 de juliol a la baixada de la Platja 
Cristall, dintre de la programació de Sant Jaume 2018.

18.Contractació. Expedient 5622/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de roba 
per als agents de la Policia Local.

19.Contractació. Expedient 6551/2018. Aprovar, si s’escau, la realització 
del’espectacle “White party” , que es dura a terme el dia 24 de juliol a la 
pèrgola de Platja Cristall de Miami Platja, durant de la programació de Sant 
Jaume 2018.

20.Contractació. Expedient 7098/2018. Encarregar, si s’escau, la construcció 
d’una caixa per incinerar restes orgàniques al cementiri de Mont-roig del 
Camp.

21.Contractació. Expedient 12666/2017. Autorització per la realització d’obres 
fora de l’horari de treball per les obres de remodelació de l’Avinguda de 
Barcelona de Miami Platja realitzades per l’empresa UTE Renovació Miami 
Platja (UTE formada per les empreses Acsa, Obras e Infraestructuras, SAU y 
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA).

22.Contractació. Expedient 6955/2018. Aprovar, si s’escau, la neteja de la franja 
forestal de 25 metres.

23.Contractació. Expedient 6776/2018. Compra d'electrodomèstics per l'Ermita 
Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp.

24.Contractació. Expedient 6774/2018. Compra i instal·lació d'aparells elèctrics 
de l'Ermita Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp.

25.Contractació. Expedient 6775/2018. Reparació i substitució de l'alarma i la 
videovigilància de l'Ermita Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp.

26.Recursos Humans. Expedient 6907/2018. Aprovar, si s’escau, l’adaptació de 
l’horari laboral d’una Auxiliar Administrativa per conciliar la seva vida, 
personal, familiar i laboral del 2 al 13 de juliol de 2018

27.Recursos Humanos: Expedient 4858/2018. Autorizar, si procede, la 
adscripción temporal en comisión de servicios para ocupar una plaza de 
agente de policía del Ayuntamiento de Montoro, a un Agente de la Policía 
Local de Mont-roig del Camp.

 



 

28.Disciplina urbanística. Expedient 9376/2017. Sobreseure, si escau, el 
procediment iniciat per restauració de la legalitat.

29.Disciplina urbanística. Expedient 9377/2017. Resolució, si escau, del 
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.

30.Disciplina urbanística: Expedient 2636/2018. Resolució, si escau, del 
procediment d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

31.Infraccions: Expedient 1192/2018. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.

32.Activitats. Expedient 5955/2017. Reiterar el requeriment, si escau, el 
compliment de les actuacions i l’adopció de les mesures de prevenció 
plantejades pels Serveis Tècnics Municipals en l’exercici de l’activitat de 
planta de tractament i classificació d’àrids situada al c/ Barranc Vilanova 
d’Escornalbou, 1-2-4 i a la parcel·la 47 del polígon 32 dels Arenals de 
Mont-roig del Camp.

33.Activitats. Expedient 13384/2017.Declarar conclòs, el procediment d’esmena 
de deficiències i comunicar el compliment de de tots el requisits de 
formalització del règim de comunicació de canvi de titularitat per l’exercici de 
l’activitat de bar “Ocho” a l’av. Barcelona, 37 local B1 de Miami Platja

34.Activitats. Expedient 5120/2018. Inici procediment de control posterior de 
l’activitat de bar amb terrassa , a l’av. de Barcelona, 64 local 11 de Miami 
Platja

35.Salut Pública: Expedient 6844/2018. Autoritzar, si s'escau a realitzar la 
campanya de donació voluntària de sang 15 de juny al Centre de 
Rehabilitació de Mont-roig de 14:30h a 21:30h

36.Obres. Expedient 5714/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina privada, situada al c. de la Palma Negra núm. 5 de 
la urbanització Bonmont Terres Noves, a nom de Ediresa 2 SL.

37.Obres.Expedient 5032/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina privada, la tanca i la vorera a la parcel•la situada al 
c. Formentera núm. 29.

38.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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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