
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/36 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 6 / de setembre / 2017 a les 10:00 

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 9886/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp 850/2017. Aprovar, si s’escau, les despeses destinades a 

justificar els recursos rebuts en concepte del Fons per al foment del turisme 
del tercer i quart trimestre del 2016.

4. Serveis Econòmics. Expedient 9720/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de 
la liquidació d’escombraries d’un habitatge deshabitat sense subministrament 
d’aigua ni electricitat, de l’habitatge situat al Cl. Mèlies, 11 1 00 03.

5. Serveis Econòmics. Expedient 9881/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa i nova 
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids 
urbans sense variació de l’import per canvi de subjecte passiu de varis 
habitatges situats al carrer Les Tres Soques, 5.

6. Serveis Econòmics. Expedient 9817/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa i nova 
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids 
urbans sense variació de l’import per canvi de subjecte passiu de l’habitatge 
situat al carrer Mèlies, 24 1 01 11 i 1 00 09.

7. Serveis Econòmics.Expedient 9057/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de la 
liquidació d’escombraries d’un habitatge deshabitat sense subministrament 
d’aigua ni electricitat, a nom de Miamicasa SL.

8. Serveis Econòmics. Exp. 8998/2017. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de 
subvenció a la Diputació de Tarragona per l’Espai Coworking, 2017

9. Serveis Econòmics. Exp. 8997/2017. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil 
a Catalunya, 2017.

10.Serveis Econòmics. Exp. 904/2016. Aprovar, si escau, el pagament del 
conveni amb l’Equip BTT Mont-roig TEAM, 2016.

11.Cadastre. Expedient 9933/2017. Inadmetre les al.legacions demanat 

 



 

l’anul·lació de liquidacions de plusvàlua, atès que la via administrativa ja està 
esgotada i les liquidacions són fermes.

12.Cadastre. Expedient 9758/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

13.Cadastre. Expedient 9892/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

14.Cadastre. Expedient 9761/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

15.Cadastre. Expedient 8561/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

16.Cadastre. Expedient 3207/2017. Estimar la baja de las liquidaciones de 
plusvalía municipal por error manifiesto en los períodos impositivos de 
transmisión.

17.Cultura. Expedient 9884/2017. Aprovar, si s'escau, la convocatòria de 
subvencions a entitats locals per a activitats, actuacions i programes de 
suport en l'àmbit de la cultura, per a l'any 2017.

18.Recursos Humans. Expedient 3105/2017. Aprovar, si s’escau, la oferta 
pública d’ocupació parcial per a l’any 2017.

19.Contractació. Expedient 6580/2017. Adjudicar, si s’escau, la compra de sis 
taules de fusta per exterior per al pati de l’Escola Joan Miró de Miami Platja.

20.Contractació. Expedient 9251/2017. Adjudicar, si s’escau, les obres 
d’arranjament del camí de les Noyes al terme municipal de Mont-roig del 
Camp.

21.Contractació. Expedient 7702/2017. Adjudicar, si s’escau, la gestió del servei 
de menjador escolar.

22.Serveis Territorials. Expedient 208/2016. Ordre d’execució per salut pública 
neteja i manteniment del jardí i piscina av. Los Ángeles, 94 de Miami

23.Serveis Territorials. Expedient 7700/2017. Ordre d’execució per salut pública 
tractament a les palmeres afectades pel morrut c. dels Xops, 15 de la urb. 
Masos d'en Blader

24.Disciplina urbanística. Expedient 5662/2017. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

25.Urbanisme. Expedient 4552. Comunicar, si escau, el compliment de tots els 
requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a 
la nau situats al c. dels Freginals, núm. 15-17 de Mont-roig del Camp.

26.Impuls Econòmic. Expedient 9997/2017. Aprovar, si escau, la sol.licitud 
d'autorització per l'ús privatiu de l'Espai-Centre de Treball Compartit

27.Impuls Econòmic. Expedient 8696/2017. Aprovar, si s'escau, la sol.licitud 
d'autorització per l'ús privatiu de l'Espai- Centre de Treball Compartit

B) Activitat de control
28.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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