Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/22

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

5 / de juny / 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 29 de maig de 2019
2. Intervenció. Expedient 7331/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp. 13360/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de les subvencions per al foment de l’Esport del
2018 atorgada a diverses associacions de Mont-roig del Camp
4. Serveis Econòmics. Expedient 7101/2019. Desestimar, si s’escau, la proposta
de BASE sobre l’adjudicació directa a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp del bé embargat situat al carrer Mont-roig de Sió, 2 casa 7 de la
urbanització Casalot.
5. Serveis Econòmics. Expedient 7096/2019. Estimar, si s’escau, la proposta de
BASE sobre l’adjudicació directa a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp del bé embargat situat al carrer Mare de Deu de la Roca, 104.
6. Contractació. Expedient 5281/2019.Aprovar, si s‘escau, la devolució de la
garantia definitiva de les obres per la reparació de les deficiències trobades a
les instal•lacions de la Casa Cultura de Mont-roig del Camp.
7. Contractació. Expedient 7494/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució d’una
garantia provisional dipositada en l’expedient per l’atorgament a tercers
d’autoritzacions municipals d’explotació comercial a les platges de Mont-roig
del Camp per a la temporada 2019
8. Contractació. Expedient 6594/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de
senyalització orientativa per la zona de l’Av. de Barcelona, entre la Pl. de
Tarragona i l’Av. de Mª Cristina.
9. Contractació. Expedient 5968/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de
desfibril•ladors externs automàtics i armaris de protecció per l’Institut Antoni
Ballester, la caseta de turisme de Les Pobles i material divers.
10.Contractació. Expedient 11358/2018. Desestimar, si s’escau, el recurs de
reposició plantejat per Jordi Olesti Calvet contra l’acord d’adjudicació del
contracte de subministrament de compostadores per al foment de la fracció
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B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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vegetal i l’autocompostatge casolà i comunitari.
11.Contractació Expedient 4648/2017. Acordar, si s’escau, la devolució de les
fiances dipositades per les explotacions comercials a les platges de Mont-roig
del Camp durant la temporada 2018 .
12.Serveis Jurídics. Expedient 81/2019.Aprovar, si s’escau, rescindir el contracte
per a les pòlisses de vida del personal funcionari i laboral.
13.Serveis Jurídics. Expedient 6007/2018. Executar, si s’escau, la recuperació
d’ofici del domini públic amb la retirada de tanca d’accés situada al carrer del
Blat (abans Etersa), d’aquest municipi
14.Recursos Humans. Expedient 5090/2018. Excedències i altres Situacions
Administratives
15.Serveis Socials. Expedient 5780/2019.Aprovar, si s'escau, la cessió de l’espai
públic “Pista d’estiu” al Casal d’avis de Mont-roig del Camp el dia 29 de juny
de 2019
16.Educació. Expedient 7045/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts
individuals del Consell Comarcal del Baix Camp, per a menjador per alumnes
amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, curs 2018-2019.
17.Disciplina Urbanística. Expedient 4690/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
18.Disciplina Urbanística. Expedient 4799/2019. Resoldre, si escau, el
procediment de restauració de la legalitat urbanística.
19.Disciplina Urbanística. Expedient 644/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
20.Disciplina Urbanística. Expedient 581/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment d'execució subsidiària iniciat, atès que s’ha efectuat l’ordre
d’enderroc dictada per aquesta Corporació.
21.Disciplina urbanística. Expedient 1064/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
22.Obres. Expedient 11492/2017. Modificar, si s’escau, l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2019, referent a la concessió
de llicència d’un projecte bàsic i executiu a Irmagard Bieker, consistent en la
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. del Pomer núm.
7 de la urbanització Pi Alt, sent correcte la titular de la llicència a. Oxana
Pasika Pasika.
23.Obres. Expedient 3893/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d'una piscina privada, situada al c. del Xiprer núm. 39 de la
urbanització Pi Alt.
24.Planejament. Expedient 5064/2019. Adquirir, si s’escau, part de la finca
propietat de les Sres. Maria Teresa Armengol Marco i Josefina Carmen Marco
Margalef.
25.Turisme. Expedient 14292/2018. Aprovar, si s’escau, el Conveni de
col·laboració 2019 per realitzar el projecte de gestió i foment del turisme
nàutica al Golf de Sant Jordi amb l’Estació Nàutica Costa Daurada
26.Afers sobrevinguts

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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