Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/21

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

29 / de maig / 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
2. Intervenció. Expedient 7142/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Interveció Exp. 12656/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de les subvencions a entitats locals per al foment
de l’educació per a l’any 2018.
4. Intervenció. Exp. 14736/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud a l’Agència
Catalana de l’Aigua d’atribució de fons per les reposicions i millores dels
sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, per realitzar-les amb
caràcter biennal 2019-2020.
5. Serveis Econòmics.Expedient 7123/2019. Aprovar, si s’escau, l’endós referent
a les obres Construcció d’una zona poliesportiva a la Plaça de l’ Església,
dins del Barri de la Florida d’Edifisa Center.
6. Serveis Econòmics. Expedient 1143/2019. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al primer trimestre de 2019.
7. Serveis Econòmics.Expedient 6948/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
fraccionament pel pagament de l’expedient 7309/2018 corresponent el
desglossament de la liquidació definitiva de les despeses ocasionades per
l’execució subsidiària.
8. Serveis Econòmics. Expedient 6830/2019. 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 Ametlla de Mar, 20 1 00 02, per
canvi de subjecte passiu
9. Contractació. Expedient 6866/2019. Aprovar, si s’escau, l’espectacle musical
Txaranga Band Tocats, per l’arribada de la flama del Canigó, el dia 23 de juny
a la pista d’estiu de Mont-roig del Camp.
10.Contractació. Expedient 7073/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
espectacles itinerants “Els Enfants” pel dissabte, 3 d’agost i “Kàsting” pel
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dissabte, 17 d’agost a l’Av. de Barcelona de Miami Platja.
11.Contractació. Expedient 7016/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
tallers infantils que es duran a terme a la Family Area els dies 2, 9, 16, 23 i 30
de juliol i 6, 13, 20 i 27 d’agost dins la programació de Banys de Lluna 2019.
12.Contractació. Expedient 7071/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle infantil “Xops” el diumenge, 14 de juliol dins la programació de les
activitats d’estiu “Banys de Lluna 2019.
13.Contractació. Expedient 6801/2019. Aprovar, si s’escau, la reparació i
substitució de les 10 cortines malmeses de la biblioteca Miramar de Miami
Platja.
14.Contractació. Expedient 6819/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle itinerant “Petit Lilo” pel dissabte, 6 de juliol a l’Av. de Barcelona
de Miami Platja.
15.Contractació. Expedient 6817/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de transport per a les excursions guiades a Mont-roig que es realitzen
els dimecres dels mesos de juliol i agost dins la programació de Banys de
Lluna 2019.
16.Contractació. Expedient 6818/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’impressió del material gràfic per a la promoció de les activitats d’estiu
Banys de Lluna 2019.
17.Contractació. Expedient 6334/2019. Aprovar, si s’escau, la reparació de les
humitats a l’escola Joan Miró de Miami Platja.
18.Contractació. Expedient 6619/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de
material de restauració per a la Diada del Pop 2019.
19.Contractació. Expedient 6113/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de 2
mòduls per dotar el servei de Salvament i Vigilància a les platges.
20.Contractació. Expedient 6678/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de
material de suport per a la Diada del Pop 2019.
21.Contractació. Expedient 6693/2019. Aprovar, si s’escau, al Ball de diables
Pratdip per dur a terme la baixada del campanar del Centre cultural Església
Vella i el correfoc pels carrers de Mont-roig del Camp, el dia 3 d’agost, acte
programat dins les festes de La Fira 2019.
22.Contractació. Expedient 6228/2019. Aprovar, si s’escau, la formació del
departament del Padró d’Habitants.
23.Contractació. Expedient 6049/2019.Aprovar, si s’escau, la licitació per
procediment obert de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina
municipal de Via Marina_Temporada 2019
24.Contractació. Expedient 4161/2019. Aprovar, si s’escau, l’expedient per
l’atorgament a tercers de l’autorització per l’ocupació i explotació comercial de
la Base Nàutica (temporada 2019).
25.Contractació. Expedient 5556/2019. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de
treballs per realitzar la senyalització viària de trànsit de diversos carrers del
municipi per canviar a sentit únic la circulació de l’Av. de Berlín.
26.Contractació. Expedient 14576/2018. Aprovar, si s’escau, la 1a. i única
certificació, l’acta de recepció i el certificat final d’obra de les obres
d’enderroc, per ruïna imminent, de l’immoble situat al carrer d’Amunt 36 de
Mont-roig del Camp.
27.Contractació. Expedient 12666/2017. Aprovar, si s’escau, la 3a certificació de
les obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram
de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja.
28.Contractació. Expedient 4648/2017. Acordar, si s’escau, la devolució de les
fiances dipositades per les explotacions comercials a les platges de Mont-roig
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del Camp durant la temporada 2018 .
29.Educació. Expedient 6714/2019. Aprovar, si s’escau, l’autorització d’ús social
de l’escola Mare de Déu de la Roca per la festa fi de curs de l’AMPA Mare de
Déu de la Roca.
30.Obres. Expedient 4086/2019. Denegar, si s’escau, la concessió de llicència
d’obres majors consistent en la reforma de la coberta del local destinat a
restaurant al Càmping Playa y Fiesta.
31.Obres. Expedient 2621/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’un cobert per cotxes, situat al c. Illes Canàries núm. 17.
32.Obres.Expedient 11492/2017.Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar
aïllat situat al c. del Pomer núm. 7 de la urbanització Pi Alt.
33.Obres. Expedient 12101/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en
una memòria per a la construcció d’un garatge adossat a veí i a l’habitatge
unifamiliar aïllat, situat al c. Nuñez de Balboa núm. 9 de la urbanització Club
Mont-roig
34.Activitats. Expedient 6698/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior de l’activitat d’oficines d’empresa
constructora, a l’av. de Barcelona, 78 local 3 de Miami Platja
35.Activitats. Expedient 929/2019. Estimar les al·legacions interposades en data
27 de febrer de 2019, i deixar sense efecte, si s’escau, el acord adoptat per la
Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 6 de febrer, per la
tramitació de comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat d’oficines
d’empresa constructora, a l’av. de Barcelona, 78 local 3 de Miami Platja.
36.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1624/2018. Aprovar, si s’escau, la
despesa per la devolució de l’import de les factures d’enllumenat públic de la
urbanització Parque de Mont-roig
37.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 5440/2017. Aprovar, si s’escau,
l’autorització i disposició de la despesa de les factures números
E4301Y00041717 i E4322N0000722 del contracte 40031832529 de
l’empresa Endesa Energia XXI amb número de CUPS
ES0031405867013001ZA0F, per un import de 12.010,85 €.
38.Infracciones. Expediente 5034/2019. Resolver, si procede, el correspondiente
procedimiento sancionador en materia del buen uso de la vía pública y los
espacios públicos.
39.Infraccions: Exp. 2053/2019. Resolució, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria d’Activitats. Declaració de responsable.
40.Recursos Humans. Expedient 2298/2019. Donar compte, si s’escau, de la
baixa voluntària de la Conserge del Casal d’Avis Sant Jaume de Miami Platja,
personal laboral temporal, a temps parcial, subgrup AP, per cobrir els caps de
setmana.
41.Recursos Humans. Expedient 4858/2018. Donar conformitat, si s’escau,
sobre la pròrroga de l’adscripció temporal en comissió de serveis per ocupar
una plaça d’agent de policia de l’Ajuntament de Montoro (Córdoba), a un
Agent de la Policia Local de Mont-roig del Camp.
42.Recursos Humans. Expedient 5647/2018. Donar compte, si s’escau, de les
resolucions de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social envers
els incentius a les empreses que han disminuït la sinistralitat laboral (BONUS
2018).
43.Serveis Jurídics. Expedient 6812/2019. Donar compte a la Junta de Govern
Local de la baixa de l’assegurança dels vehicles municipals E-5450-BBJ i
E-0604-BDN.

44.Serveis Jurídics. Exp. 6211/2019. Donar compte, si s’escau, del decret
37/2019, de data 4 de març de 2019, envers al RO 7/2015.
45.Serveis Jurídics. Expedient 3422/2018. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 89/2019 envers al PA 89/2018-A interposat per I.C.G.
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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