
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/29 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 31 / de juliol / 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 24 de juliol de 2019
2. Intervenció. Expedient 9494/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 9243/2019. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal

corresponent a la taxa de recollida d’escombraries, eliminació de residus de
temporada (guinguetes platges) de l’exercici 2019.

4. Serveis Econòmics. Expedient 219/2017. Aprovar, si s’escau, la liquidació del
1r semestre de 2019, segons conveni de col·laboració signat en data 1 de
maig de 2012 entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa pública
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) per la cessió de l’ús dels
espais per la prestació dels serveis de rehabilitació.

5. contractació. Expedient 9422/2019. Adjudicar, si s’escau, els treballs de
manteniment de les calderes de gas per a la calefacció, aigua calenta
sanitària i cuines de les escoles Joan Miró i Mare de Déu de la Roca.

6. Contractació. Expedient 12774/2018.Suspendre, si s’escau, l’inici de les obres
de reurbanització corresponents al projecte executiu de reordenació de la
Plaça Miramar de Mont-roig del Camp i iniciar-les el dia 16 de setembre de
2019

7. Contractació. Expedient 1682/2017. Aprovar, si s’escau, la devolució de la
garantia definitiva dipositada amb relació a les obres de renovació i millora 
dels serveis urbans i pavimentació del nucli antic de Mont-roig del Camp – 
Tercera Fase

8. Contractació. Expedient 8265/2019. Aprovar, si s’escau, l’expedient per
contractar el subministrament de contenidors nous i de segona mà per al 
servei de recollida de RSU, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
prescripcions tècniques i obrir la licitació corresponent.

9. Contractació. Expedient 8094/2018. Requerir, si s’escau, la reparació de les
deficiències detectades en l’equip de climatització d’unes zones de l’edifici del 
Polivalent de Miami Platja



10.Contractació Expedient 9187/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’obra de teatre “Oh, Mami”, que es durà a terme el dia 4 d’agost al
poliesportiu municipal de Mont-roig del Camp, acte programat dins les festes
de La Fira 2019.

11.Contractació. Expedient 9111/2019. Adjudicar, si s’escau, els treballs de
reparació de la fuita i càrrega de gas de la màquina de climatització de
l’Església Vella de Mont-roig del Camp.

12.Contractació. Expedient 6048/2019. Aprovar, si s’escau, l’ampliació de l’horari
de tancament del bar de la piscina de Mont-roig del Camp

13.Activitats Expedient 8384/2019. Llicències d'Ocupació Atorgar OVP 2019
14.Activitats. Expedient 5263/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències

per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar al c/ Lanzarote, 26
cantonada amb av. París, 28 de Miami Platja

15.Urbanisme. Expedient 9219/2019. Concedir, si s’escau, llicència per a tallar 1
pi situat a l’av. de Veracruz, núm. 72 de Miami Platja.

16.Urbanisme. Expedient 5852/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per realitzar tancament de la parcel·la situada al polígon 36 parcel·la 28 de
Mont-roig del Camp.

17.Obres. Expedient 7285/2019.Denegar, si s’escau, la concessió de llicència
d’obres majors consistent en la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar
aïllat situat a l’av. de Londres núm. 28 de Miami Platja.

18.Obres. Expedient 4684/2018. Declarar la caducitat, si s’escau, de la llicència
consistent en la construcció de dotze habitatges a l’av. de Barcelona 88-90, a
nom de Plurelco, SL .

19.Obres. Expedient 5346/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la construcció d’una edificació auxiliar adossada
a veí i legalització del tancament del porxo davanter, situat al c. de Tivissa
núm. 1 casa 2 de Miami Platja.

20.Planejament. Expedient 5064/2019. Sol·licitar, si s’escau, la segregació dels
terrenys afectats per la carretera T-318.

21.Disciplina urbanística. Expediente 8368/2019. Iniciar, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y
ornamento público.

22.Disciplina urbanística. Expedient 5087/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

23.Disciplina urbanística. Expedient 9130/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

24.Disciplina urbanística. Expedient 5091/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

25.Disciplina urbanística. Expedient 8937/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.

26.Disciplina urbanística. Expedient 8940/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

27.Disciplina urbanística. Expedient 9126/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

28.Disciplina urbanística. Expedient 8936/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

29.Disciplina urbanística. Expedient 2334/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.

30.Disciplina urbanística. Expedient 8941/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

31.Infraccions. Expedient 9205/2019. Iniciar, si escau, el corresponent



procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos.

32.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---




