
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/16 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 24 / d’abril / 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 17 d'abril de 2019
2. Intervenció. Expedient 5482/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Cadastre. Expedient 4082/2017. Ocupació directa dels terrenys de cessió 

obligatòria i gratuïta de la urbanització Platja Cristall, destinats a vials i zones 
verdes, i instar al Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp a la 
inscripció a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

4. Contractació. Expedient 5212/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’una 
cordada de delimitació per als Espais Protegits de la Platja de la Punta del 
Riu i la Platja de l’Estany Gelat

5. Contractació. Expedient 5258/2019. Aprovar, si s’escau, el subministrament i 
col·locació de cautxú continu i subministrament de mobiliari urbà divers.

6. Contractació. Expedient 4862/2019. Aprovar, si s’escau, contractar els serveis 
jurídics per la defensa de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en el recurs 
contenciós administratiu núm. 15/2019.

7. Contractació. Expedient 12666/2017. Aprovar, si s’escau, l’acta d’ocupació 
parcial o posada en servei del tram comprès entre la Pl. Tarragona i l’Av. 
Califòrnia de les obres de renovació i millora dels serveis urbans i 
pavimentació d’un tram de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja

8. Serveis Jurídics. Expedient 13219/2017. Donar compte, si s’escau, de la 
sentència 53/2019, de data 5 de març de 2019, envers al PA 420/2017-C 
interposat per M.M.M.

9. Serveis Jurídics. Exp. 5507/2019. Donar compte, si s'escau, del decret de 
Fiscalia envers a les diligències d'investigació penal núm. 168/18.

10.Recursos Humans. Expedient 14624/2018. Suspendre, si s’escau, la 
resolució envers l’abonament de les diferències salarials per realitzar funcions 
de major categoria per suplència de la Cap de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

11.Educació. Expedient 4364/2019. Aprovar, si escau, el canvi d’ubicació d’una 

 



 

parada en el transport escolar.
12.Educació. Expedient 4738/2019. Denegar, si s’escau, l’autorització 

d’ampliació d’horari de l’ús social de l’escola Joan Miró per activitat de 
taekwondo pel curs 2018-2019.

13.Medi Ambient: Expedient 1377/2019. Requerir, si s’escau, a la propietària de 
la parcel·la situada al c. de la Rioja núm. 22 de la urb. Pi Alt, neteja i 
presència de processionària

14.Medi Ambient: Expedient 4791/2019. Aprovar, si s’escau, sol·licitar una 
subvenció a la Diputació de Tarragona pel servei de control de plagues, 2019

15.Medio Ambiente: Expediente 1961/2019. Ordenar, si cabe, a Robermar Playa 
S.L. como propietarios de la parcela ubicada en el polígono 54 parcela 38 de 
la urb. Club Mont-roig, pinos con procesionaria

16.Medi Ambient: Expedient 1655/2019. Requerir, si s’escau, als propietaris de la 
parcel·la situada al c. de la Rioja núm. 24 de la urb. Pi Alt, neteja i presència 
de processionària.

17.Medi Ambient: Expedient 13384/2018. Requerir, si s’escau, al propietari/a del 
conjunt d’habitatges situats a l’av. dels Àngels núm. 24 de Miami Platja, neteja 
de la parcel·la i solucionar temes de salubritat en aigua estancada i putrefacta 
que genera males olors

18.Disciplina urbanística. Expedient 5277/2019. Imposar, si escau, multa 
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.

19.Obres. Expedient 14181/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina privada a la parcel•la situada a l’ Av. del Doctor Gil 
Vernet núm. 20.

20.Obres. Expedient 13262/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, 
situat al c. Vinyols núm. 26 de Mont-roig del Camp.

21.Obres.Expedient 13663/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina privada, situada a l’ Av. Maria Cristina núm. 24A.

22.Obres. Expedient 9694/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en una 
memòria per l’adequació i legalització habitatge unifamiliar aïllat, situat al 
polígon 56 parcel•la 133, a nom de l'empresa Gramanosa, SL.

23.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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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