
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/19 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 10 / de maig / 2017 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 3 de maig de 2017
2. Intervenció. Expedient 5071/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Exp.854/2016. Notificar la Resolución de la Dirección General de 

Política Energética y Minas con cargo al Fondo para el Club de Mar de Miami 
Platja, 2017.

4. Intervenció Exp 7/2016. Sol·licitar, si s’escau, pròrroga per justificar la 
subvenció per al Tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de 
població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
per l’any 2017.

5. Cadastre. Expedient 3814/2017. Estimar la baja de la autoliquidación de 
plusvalía municipal, por error manifiesto en el motivo y porcentaje de 
transmisión, y practicar cuatro nuevas liquidaciones.

6. Cadastre, Expedient 4736/2017. Desestimar la sol.licitut d’exonerar del 
pagament de la plusvàlua municipal, atès que està correctament practicada.

7. Cadastre. Expedient 4681/2017. Inadmetre les al.legacions demanat 
l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

8. Cadastre. Expedient 4948/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per 
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).

9. Cadastre. Expedient 5134/2017. Estimar la baja de la liquidación de plusvalía 
municipal, por error manifiesto en la fecha de inicio del periodo impositivo, y 
practicar nueva liquidación.

10.Contratació. Expedient 4813/2017. Aprovar, si s’escau, el servei de gestió de 
la nova aplicació mòbil, xarxes socials i suport en actualització del web de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

11.Contractació. Expedient 4797/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les 
activitats previstes per l’elecció de la Pubilla de Mont-roig del Camp 2017

12.Contractació.Expedient 5/2016. Aprovar, si s‘escau, la 3a. certificació de 

 



 

subministrament de material per la construcció de passos de vianants 
adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris.

13.Contractació. Expedient 4815/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
100 hores de manteniment del web municipal.

14.Contractació. Expedient 5142/2017.Aprovar, si s’escau, la producció i 
instal·lació de 100 banderoles en motiu de la Ruta de la Tapa de Miami Platja. 
Expedient 5142/2017.

15.Contractació. Expedient 2426/2017. Sol•licitar, si s’escau, L’AUTORITZACIÓ 
JUDICIAL per entrar a l’av. de les Aràlies, 35 B de la Urbanització Masos d’en 
Blader, del municipi de Mont-roig del Camp, per poder procedir a l’execució 
subsidiària per l’enderroc del porxo i una barbacoa adossada a veí.

16.Contractació.Expedient 4492/2017. Aprovar, si s’escau, l’expedient per la 
contractació del servei de manteniment de franges de 25 metres per protecció 
contra incendis.

17.Disciplina urbanística. Expedient 495/2017. Arxivar, si s’escau, l’expedient 
administratiu número 495/2017 de la parcel·la ubicada a l’av. de Veracruz, 
núm. 34 de Miami Platja, per estar l’ordre d’execució realitzada.

18.Disciplina Urbanística. Expedient 2438/2017. Requerir, si s’escau, a la 
urbanització pendent d’edificar a Solemio, garantir la neteja i condicionament 
per tal de garantir la seguretat contra incendis a la urbanització.

19.Disciplina urbanística.Expedient 4885/2017. Requerir, si s’escau, la tala de 
cinc pins que presenten perill de caiguda imminent sobre la parcel·la veïna.

20.Sanitat Púlica. Expedient 4575/2017. Ordre d’execució per salut pública c. de 
Mallorca, 51 de Miami Platja

21.Infraccions. Expedient 4672/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

22.Infraccions. Expedient 4315/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador

23.Infraccions. Expedient 4204/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador

24.Infraccions. Expedient 5145/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

25.Infraccions. Expedient 1018/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

26.Infraccions. Expedient 61/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

27.Infraccions. Expedient 4177/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

28.Llicències. Expedient 5156/2017. Llicència de piscina
29.Llicències. Expedient 4167/2017. Llicència de piscina
30.Llicències. Expedient 4128/2017. Llicència de piscina.Concedir, si escau, la 

llicència consistent en la construcció d’una piscina privada, a l’habitatge situat 
al c. de Paco Candel núm. 11. (Expedient 4128/2017 PI)

31.Expedient 3250/2017. Llicència d'enderroc. Concedir, si escau, la llicència 
d’obra major consistent en l'enderroc de tancament de pèrgoles i ampliació en 
habitatge unifamiliar situada al c. de les Rabassades núm. 22 casa 2 – urb. 
Bonmont Terres Noves

32.Activitats. Expedient 3197/2017. Transmissió Parada 98 per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària

33.Activitats. Expedient 3077/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Error Material

34.Serveis Jurídics. Expedient 3596/2017. Aprovar, si s'escau, la contractació 

 



 

d'una assegurança per l'espectacle de vaquetes amb motiu de les festes de 
Sant Jaume de Miami Platja 2017

35.Serveis Jurídics. Expedient 4466/2017. Aprovar, si s'escau, la personació de 
l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 54/2017

B) Activitat de control
36.Afers sobrevinguts

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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