Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/44

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

31 / d’octubre / 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 24 d'octubre de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 12657/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 4691/2018.Aprovar, si s’escau, les liquidacions
realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al tercer trimestre de
2018.
4. Serveis Econòmics. Expedient 12464/2018. 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 2007/091851.
5. Serveis Econòmics.Expedient 12461/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Paraguai, 13 1 00 03 de la
urbanització Costa Zèfir.
6. Cadastre. Expedient 12516/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua, i practicar noves liquidacions a cada un dels quatre hereus.
7. Cadastre. Expedient 12538/2018. Desestimar l’al.legació contra la liquidació
de plusvàlua municipal PV23074, en la que es demana la no subjecció al
tribut, atès que està correctament practicada.
8. Intervenció. Exp.14067/2017. Aprovar, si s’escau, les factures de
manteniment del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de
Mont-roig del Camp, del maig al juliol del 2018.
9. Educació. Expedient 12564/2018. Aprovar, si escau, la convocatòria per a la
concessió de subvencions en forma de beques individuals per als estudiants
del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística que
s’ha impartit a l’Institut Antoni Ballester, curs escolar 2016-2017 i curs
2017-2018
10.Educació. Expedient 12656/2018. Aprovar, si s’escau, la convocatòria de
subvencions a entitats locals per al foment de l’educació, per l’exercici 2018
11.Serveis Socials.Expedient 399/2018. Aprovar, si s’escau, traspassar la gestió
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de les targetes i bonificacions del transport públic municipal a Nostreserveis
(entitat pública empresarial de serveis i obres).
12.Contractació.Expedient 11588/2018. Adjudicar, si s’escau, el servei de
reparació del vehicle Nissan Kubistar, matricula 0214DDP.
13.Contractació.Expedient 12508/2018. Aprovar, si s’escau, els tallers per infants
“Tu seràs l’estrella”, que es duran a terme el dia 18 de novembre de 2018 als
pavellons municipals de Mont-roig del Camp i Miami Platja, amb motiu de la III
Festa de la Infància.
14.Contractació. Expedient 11531/2018. Adjudicar, si s’escau, la substitució de
les faroles trencades a l’av. Doctor Gil Vernet de Miami Platja.
15.Contractació.Expedient 12154/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de les
llicències d’ús dels tallafocs corporatius de la xarxa de comunicacions i dels
punts d’accés (AP) de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
16.Contractació.Expedient 11339/2018. Deixar sense efecte, si s’escau,
l’adjudicació del contracte de lloguer d’una furgoneta comercial pels
notificadors.
17.contractació.Expedient 9793/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 2 dutxes
a les platges per a persones amb discapacitat
18.Contractació.Expedient 11571/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament i
col·locació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics al soterrani del CAP de
Miami Platja.
19.Contractació.Expedient 2720/2018.Aprovar, si s’escau, el Pla de Seguretat i
Salut de les obres de pavimentació de carrers a diverses urbanitzacions de
Mont-roig del Camp
20.Recursos Humans. Expedient 11371/2018. Comunicar, si s’escau, la
irretroactivitat de l’article 25 Formació de l’Acord de Condicions de treball del
personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprovat
pel Ple de data 12 de setembre de 2018.
21.Recursos Humans. Expedient 11816/2018. Aprovar, si s’escau, l’ampliació de
la jornada laboral d’una Arxivera.
22.Serveis Jurídics. Expedient 12728/2017. Donar compte del Decret núm.
47/2018 de data 12 de setembre de 2018, envers el RO 371/2017.
23.Activitats.Expedient 12487/2018. Inici procediment de control posterior de
l’activitat de serveis de jardineria i manteniment , a l’av. de Barcelona, 152 de
Miami Platja
24.Activitats.Expedient 3651/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic
25.Infraccions. Expedient 12419/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
26.Infraccions. Expedient 11435/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
27.Infraccions: Expedient 7867/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
28.Infraccions. Expedient 12327/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
29.Infraccions. Expedient 12011/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
30.Infraccions. Expedient 4815/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria de residus.

Codi Validació: 9H992SDP3ZYDE7GNNEHAC3F7Y | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

31.Infraccions. Expedient 4817/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria de residus.
32.Infraccions. Expedient 7754/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
33.Infraccions: Expedient 4824/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
34.Infraccions. Expedient 7762/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
35.Disciplina urbanística. Expediente 6148/2018. Expediente de orden de
ejecución urgente incoado contra UFINET TELECOM, S.A.U y PROGRUP
Obres i Serveis, SL por la ejecución de obras en la vía pública sin la
preceptiva licencia municipal.
36.Disciplina urbanística. Expedient 1993/2018. Resolució, si escau, de
reiteració de l’ordre d’execució i advertiment d’execució forçosa.
37.Disciplina urbanística. Expediente 9432/2018. Archivo del expediente
administrativo de referencia del procedimiento de orden de ejecución.
38.Disciplina urbanística. Expedient 7885/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
39.Disciplina urbanística. Expedient 2369/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
40.Disciplina urbanística. Expedient 8611/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
41.Disciplina urbanística. Expedient 9294/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
42.Disciplina urbanística: Expedient 11560/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució subsidiària, atès a l’incompliment del titular de la finca de l’ordre
d’execució de conservació, salubritat i ornament públic dictada per aquesta
Corporació
43.Disciplina urbanística. Expedient 8815/2015. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
44.Disciplina urbanística: Expediente 8037/2018. Resolver, si procede, el
procedimiento de ejecución subsidiaria, debido al incumplimiento del titular de
la finca de la orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento
público dictada por esta Corporación.
45.Disciplina Urbanística. Expedient 12960/2017. Sobreseïment, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
46.Disciplina Urbanística. Expedients 2277/2018 i 5983/2018. Sobreseïment, si
escau, del procediment de restauració de la legalitat i del procediment
sancionador iniciats per restauració de la legalitat i pagament de la sanció
corresponent.
47.Disciplina urbanística. Expedient 2281/2018. Resolució, si escau, de
reiteració de l’ordre d’execució i advertiment d’execució forçosa.
48.Disciplina Urbanística. Expedient 12951/2017. Sobreseïment, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
49.Disciplina Urbanística. Expedient 12955/2017. Sobreseïment, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
50.Obres. Expedient 183/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en una
memòria per a la legalització de les obres d’ampliació de l’habitatge
unifamiliar, amb forma de porxo, situat al c. de la Mina de les Nines núm. 17
de la urbanització Mont-roig Badia.
51.Obra Pública. Expedient 12729/2018. Aprovar inicialment, si s’escau, la
memòria valorada per a la reparació dels desperfectes ocasionats pels

temporals del mes d’octubre de 2018 a les platges del terme.
52.Medi Ambient: Expedient 9945/2018. Requerir al propietari de la parcel·la
situada al c. del Pintor Fortuny, 63 de Miami, que procedeixi a fer el
tractament de la processionària
53.Medi Ambient: Expedient 12553/2018. Execució Subsidiària incoat contra la
propietària de la finca del c. de Mont-roig de Sió, 5 de la urb. El Casalot
54.Medi Ambient: Expedient 8045/2018. Requerir, si s'escau, els propietaris de la
parcel·la situada al passeig del Marítim, 40 de Miami Platja, neteja parcel·la,
piscina, morrut palmera, tanca arbustiva i caixa subministrament elèctric.
55.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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