Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/6

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

13 / de febrer / 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 febrer de 2019
2. Intervenció. Expedient 1756/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 4622/2018. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al quart trimestre de 2018.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1228/2019. 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 2012/019052.
5. Serveis Econòmics. Expedient 221/2019. Desestimar, si s’escau, la baixa de
la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans del local tancat situat al carrer Francesc Riba i Mestre, 2.
6. Serveis Econòmics. Expedient 1624/2019. 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 2008/079273
7. Serveis Econòmics. Expedient 1450/2019. 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 2007/091353
8. Serveis Econòmics. Exp. 8458/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya per la contractació
d’un AODL, 2017.
9. Contractacions.Expedient 1447/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació per
la realització de tallers esportius a alumnes de secundària de l’Institut Antoni
Ballester de Mont-roig del Camp.
10.Contractacions.Expedient 1392/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle musical Menéalo On Tour 2019, que tindrà lloc el dia 2 de març al
poliesportiu de Mont-roig del Camp, dins la programació del Carnaval 2019.
11.Contractacions.Expedient 1395/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’animació pel ball infantil que tindrà lloc el dia 1 de març i la discoteca mòbil
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pel ball de disfresses que tindrà lloc el dia 2 de març al poliesportiu municipal
de Miami Platja dins la programació del Carnaval 2019.
12.Contractacions.Expedient 1499/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle de bombolles de sabó gegants que tindrà lloc el dia 15 de març al
Parc de les Oliveres, emmarcat dins la programació de Sant Josep 2019.
13.Contractacions.Expedient 1518/2019.Aprovar, si s’escau, la compra de 144
caixes (720 paquets de 500 folis cada paquet) de paper de fotocopiadora de
mida foli (Din A4) per les oficines de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
14.Contractacions.Expedient 1387/2019.Adjudicar, si s’escau, la contractació de
la substitució de la bomba de recirculació de la caldera d’ACS i calefacció de
l’escola Joan Miró.
15.Contractacions.Expedient 1766/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de la
distribució publicitària de divers material gràfic promocional per la temporada
2019 a l’agència especialitzada Kasumi.
16.Contractacions.Expedient 1390/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle musical “Costa Daurada” que actuarà la nit del ball de parelles el
dia 1 de març al poliesportiu de Mont-roig del Camp dins la programació del
Carnaval 2019.
17.Contractació.Expedient 6207/2018. Aprovar, si s’escau, la 2a certificació de
les obres de construcció d’una zona poliesportiva a la Pista d’Estiu, dins del
Barri de la Florida (Pla de Barris).
18.Contractació. Expedient 2720/2018.Aprovar, si s’escau, la certificació 1 i la
factura corresponent a les obres de pavimentació de carrers a diverses
urbanitzacions de Mont-roig del Camp
19.Contractacions.Expedient 1271/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de la
gestió integral de l’estratègia a les xarxes socials de Mont-roig Miami Turisme
20.Contractacions.Expedient 1267/2019.Aprovar, si escau, la contractació del
servei de maquetació i distribució de tres edicions del butlletí d’informació
Comunica durant l’any 2019
21.Contractacions.Expedient 1269/2019.Aprovar, si escau, la contractació del
servei d’impressió de 3 edicions del butlletí d’informació Comunica durant
l’any 2019
22.Contractació. Expedient 2827/2017. Aprovar, si s’escau, la pròrroga del servei
d’abalisament de les platges de Mont-roig del Camp
23.Contractacions.Expedient 1369/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
publicitat a la revista Magazine Experience.
24.Recursos Humans. Expedient 574/2019. Aprovar, si s’escau, l’increment lineal
de les retribucions dels empleats públics i càrrecs electes al servei d’aquest
Ajuntament del 2,25% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, amb
efectes 1 de gener de 2019
25.Serveis Jurídics. Expedient 13295/2017. Es dóna compte de la sentència
núm. 240/2018, de data 11 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona.
26.Serveis Jurídics. Expedient 13655/2017. Es dóna compte del Decret núm.
17/2019, de data 5 de febrer de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de
Tarragona.
27.Festes.Expedient 969/2019. Aprovar el preu públic per les festes de Sant
Josep vigent a partir de l'any 2019.
28.Festes. Expedient 1484/2019. Aprovació del preu públic per una calçotada
popular el dia 19 de març per les Festes de Sant Josep 2019 a Miami Platja.
29.Cultura. Expedient 3/2019. Conveni entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per la creació de l’Escola de Música, de
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titularitat municipal
30.Educació. Expedient 8859/2018. Aprovar, si escau, la col·laboració en la
formació acadèmica d’alumnat de l’Institut Miami per a la realització
d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte “Fem Xarxa” de
l’Institut Miami
31.Educació. Expedient 3053/2018. Aprovar, si s’escau, la tercera Addenda al
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de creació
d’una Llar d’infants pública de titularitat municipal en relació amb l’ampliació
de la capacitat màxima del centre, llar d’Infants Pública Petete
32.Educació. Expedient 14278/2018. Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament per la gestió del menjador escolar
curs 2018-2019.
33.Activitats Expedient 3588/2018.Denegar la Llicència d'Ocupació de Bé de
Domini Públic
34.Activitats. Expedient 2741/2017. Desestimar si s’escau el recurs de reposició
preceptiu interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de
març de 2018 en el que s’iniciava el corresponent expedient de procediment
d’esmena de deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de
bar “Astorga” al c/ de Cambrils, 9 baixos de Mont-roig del Camp, i la liquidació
de les taxes derivades.
35.Medi Ambient: Expedient 1526/2019. Iniciar, si s'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.
36.Medi Ambient: Expedient 10571/2018. Iniciar, si s'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.
37.Medi Ambient. Expedient 1476/2019. Execució Subsidiària
38.Disciplina urbanística. Expedient 8587. Arxiu de l’expedient administratiu del
referència del procediment d’ordre d’execució.
39.Disciplina urbanística. Expedient 13006/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
40.Disciplina urbanística. Expedient 11878/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
41.Disciplina urbanística: Expedient 830/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat
urbanística, atorgant termini.
42.Disciplina urbanística: Expedient 829/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat
urbanística, atorgant termini.
43.Disciplina urbanística: Expedient 581/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat
urbanística, atorgant termini.
44.Disciplina urbanística. Expediente 1985/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y
ornamento público.
45.Disciplina urbanística. Expedient 9294/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
46.Disciplina urbanística. Expediente 1554/2019. Archivo del expediente
administrativo del referencia del procedimiento de orden de ejecución.

47.Infraccions. Expedient 10463/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
48.Infraccions. Expedient 1160/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador.
49.Planeamiento.Expediente1740/2017.Aprobar, si procede, asumir los servicios
de suministro de agua potable del ámbito del PAU 8 “Pinos de Miramar”
50.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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