Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/9

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de febrer / 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 21 de febrer de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 2269/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1957/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2015, sense variació de la quota per canvi en el
subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 2175/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2017, sense variació de la quota per canvi en el
subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 1975/2018. 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 2015/017282.
6. Serveis Econòmics. Expedient 2084/2018. 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 2016/084850.
7. Serveis Econòmics. Expedient 1889/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2016 i 2017, sense variació de la quota per error en
el subjecte passiu.
8. Contractació.Expedient 1619/2018. Aprovar, si s’escau, l’edició del llibre
infantil “Conte de la Lluna Roja”.
9. Contractació.Expedient 2036/2018. Aprovar, si s’escau, el contracte de
publicitat amb el digital Reus Digital per promocionar les activitats que realitza
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
10.Contractació.Expedient 1999/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
lloguer de carpes i l’orquestra per dur a terme les activitats previstes en la
programació de Sant Josep 2018
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11.Contractació.Expedient 2049/2018. Aprovar, si s’escau, el contracte de
publicitat amb el diari Ara per promocionar les activitats que realitza
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
12.Contractació.Expedient 2048/2018. Aprovar, si s’escau, el contracte de
publicitat amb el digital delCamp.cat per promocionar les activitats que
realitza l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
13.Contractació.Expedient 1994/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’una
empresa per l’organització de la 1a trobada de dones empresàries i directives.
14.Contractació.Expedient 2050/2018.Aprovar, si s’escau, el contracte de
publicitat amb el Punt Avui per promocionar les activitats que realitza
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
15.Contractació.Expedient 1682/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de gestió de
les xarxes socials, APP i suport en actualització del web de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
16.Contractació. Expedient 7966/2017. Aprovar, si s‘escau, la 4a. i última
certificació, el certificat final d’obra i l’acta de recepció de l’obra d’ampliació de
la llar d’infants Petete de Miami Platja.
17.Contractació. Expedient 6729/2017.Retornar, si s’escau, la garantia definitiva
dipositada en el contracte de serveis preventius de vigilància, salvament i
socorrisme a Mont-roig del Camp.
18.Recursos Humans: Expedient 1493/2018. Deixar sense efecte, si s’escau, el
complement de productivitat atorgat pel nomenament com a Secretari
Accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del senyor Octavi Anguera
Ortiga.
19.Recursos Humans: Expedient 1870/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
puntual del contracte laboral de la Sra. Patricia Bocos San Jorge, ampliant-li
la jornada per poder participar en la sortida de l’esquiada del programa
d’activitats de Tok’l2.
20.Educació. Expedient 1770/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa d’ofici del
transport escolar, per impagament de la tarifa, de l’alumna M. C. J.
21.Serveis Socials.Expedient 13357/2017. Aprovar, si s'escau, la convocatòria
de subvenció per activitats extra-escolars per infants amb necessitats
específiques de suport educatiu i/o disminució, curs 2017-2018.
22.Serveis Socials Expedient 1312/2018. Aprovar, si s'escau, la resposta a la
sol·licitud de transport adaptat realitzada pel Consell Comarcal del Baix
Camp.
23.Activitats. Expedient 4688/2017. Inici procediment d’esmena de deficiències
del canvi de titularitat del restaurant "El Vaixell" al c/ de Severo Ochoa, 1 de
Miami Platja
24.Activitats. Expedient 2625/2017. Inici procediment d’esmena de deficiències
del bar cafeteria sense terrassa a l'av. de Barcelona, 92, local 3 de Miami
Platja
25.Activitats. Expedient 2672/2017. Comunicació del canvi de titularitat de
l'activitat de bar "Friends" del c/ de l'Àmfora, 8 de la urbanització La Ribera.
26.Activitats. Expedient 2801/2017. Inici procediment d’esmena de deficiències
del canvi de titularitat de xarcuteria, carnisseria, fruita i verdura a l'av.
Califòrnia, 21, local 4 de Miami Platja
27.Infraccions: Expedient 11446/2017. Resolució, si escau, del corresponent
procediment sancionador iniciat.
28.Infraccions: Expedient 12309/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
29.Disciplina urbanística. Expediente 9392/2017. Resolución, si procede, del

procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado.
30.Disciplina urbanística. Expedient 9263/2017. Desistiment, si escau, del
procediment de tramitació del certificat de no infracció urbanística iniciat atès
que no ha presentat la documentació requerida i procedir al seu arxiu.
31.Disciplina urbanística. Expediente 9393/2017. Resolución, si procede, del
procedimiento sancionador debido a una presunta infracción urbanística.
32.Disciplina urbanística: Expedient 1993/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
33.Disciplina urbanística: Expedient 9049/2017 OE. Declarar, si escau, la
caducitat del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu
de referència.
34.Disciplina urbanística: Expediente 7925/2017. Resolución del procedimiento
de orden de ejecución y archivo del expediente.
35.Disciplina urbanística: Expedient 5429/2017. Resolució del procediment
d'ordre d'execució i arxiu de l'expedient.
36.Planejament. Expedient 750/2017. Aprovar, si s’escau, la resolució dels
convenis urbanístics signats per l’Ajuntament en l’àmbit del SUD-1
FEMADES.
37.Serveis Generals. Expedient 13753/2017. Aprovar inicialment, si s’escau, la
memòria valorada per la renovació dels serveis existents a l’Ermita de la Mare
de Déu de la Roca.
B) Activitat de control
38.Afers sobrevinguts
C) Precs i preguntes
---

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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