
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/44 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 13 / de novembre / 2019 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 novembre de 2019
2. Intervenció. Expedient 13405/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp 189/2019. Aprovar, si s’escau, les factures de manteniment

del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del
Camp, de juny a l’agost del 2019.

4. Serveis Econòmics. Expedient 13195/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2016/80503.

5. Obra Pública/Cicle Complert de l'aigua. Expedient 7937/2019. Donar compte,
si s’escau, del cànon de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.

6. Educació. Expedient 12245/2019. Aprovar, si escau, el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp, per la gestió del servei de menjador escolar, durant el curs
2019-2020.

7. Educació. Expedient 13395/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts del
Consell Comarcal del Baix Camp, per a menjador per alumnes amb
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

8. Impuls Econòmic. Expedient 12652/2019. Aprovar, si s’escau, el preu públic
de l’esmorzar popular de la Festa de l’Oli Nou

9. Contractació. Expedient 12740/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’obra de pilotatge de l’emissari Platja Cristall.

10.Contractació. Expedient 12741/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de la redacció del projecte de substitució de les canonades d’impulsió
de l’Estació de Bombament Pino Alto.

11.Contractació. Expedient 12604/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei consistent en la redacció del projecte de substitució del tub Solemio pel
pont.



12.Contractació. Expedient 12605/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’obra de reposició i canvi de posició de les ventoses i interconnexió
canonades de EB Estany Gelat a Àrea Costanera.

13.Contractació. Expedient 13137/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’arranjament de diversos camins municipals malmesos per les últimes
pluges torrencials.

14.Contractació. Expedient 8674/2019. Rectificar, si s’escau, un error material en
l’acord relatiu al contracte de lloguer d’una finca per destinar-la a aparcament
pels usuaris que volen accedir a la platja de les Pobles

15.Contractació. Expedient 12608/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’obra de muntatge de la passarel•la del reactor de l’EDAR Poble.

16.Contractació. Expedient 9485/2018. Aprovar, si escau, la certificació núm. 2 i
última, certificat final d’obra , acta de recepció i la factura de les obres
d’adequació per a zona infantil a la urbanització Costa Zèfir.

17.Infraccions: Exp. 12923/2019. Iniciar, si escau, el corresponent procediment
sancionador en matèria d’Activitats. Règim de comunicació.

18.Infraccions. Expedient 13004/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.

19.Disciplina urbanística. Expedient 8937/2019. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.

20.Disciplina urbanística. Expedient 9270/2019. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

21.Disciplina urbanística. Expedient 11837/2019. Ratificar, si escau, la suspensió
de les obres en curs d’execució.

22.Disciplina Urbanística. Expedient 8936/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.

23.Disciplina urbanística. Expedient 9272/2019. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.

24.Disciplina urbanística. Expedient 9572/2019. Desestimar, si escau, la
sol·licitud de ser part interessada als expedients de protecció de la legalitat
urbanística alterada núm. 10316/2019 i expedient sancionador per infracció
urbanística núm. 10317/2019, atès que no es donen els requisits de l’article 4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

25.Activitats. Expedient 13806/2017. Requerir, si s’escau, l’esmena d’objeccions
i documentació que manca per tal d’obtenir el compliment dels requisits de
formalització del règim de comunicació per l’exercici de l’activitat de ferreteria
a l’av. Barcelona, 21 de Miami Platja

26.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---






