Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/5

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

31 / de gener / 2018 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 gener de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 1101/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1028/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2015/041135.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1003/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de la liquidació de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
5. Serveis Econòmics.Expedient 822/2018. 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 Segarra, 5 1 00 17.
6. Serveis Econòmics. Expedient 1046/2018.Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2017, sense variació de la quota per error en el
subjecte passiu.
7. Serveis Econòmics. Expedient 2091/2017. Donar compte, si s’escau, de les
devolucions d’ingressos indeguts realitzats per Base-Gestió d’ingressos,
corresponents a l’exercici 2017.
8. Serveis Econòmics. Expedient 1844/2017.Aprovar, si s’escau, les liquidacions
realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al quart trimestre de
2017.
9. Serveis Econòmics.Expedient 219/2017. Aprovar, si s’escau, la liquidació
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.
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10.Serveis Econòmics. Expedient 1856/2017.Donar compte, si s’escau, de la
regularització de les bestretes dels padrons de voluntària no liquidable.
11.Serveis econòmics.Expedient 1841/2017. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al quart trimestre de 2017
12.Intervenció. Expedient 1062/2018. 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, 2018-2022.
13.Intervenció Expedient 6655/2017. Aprovar, si s’escau, justificació de la
subvenció concedida per la Diputació de Tarragona pel control de plagues,
2017.
14.Cadastre. Expedient 861/2018. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar
la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).
15.Contractació. Expedient 53/2018. Aprovar la contractació del servei de
redacció de la Modificació Puntual del POUM , consistent en la supressió del
PAU-5 Sant Miquel i Redefinició del PAU-9 Masos d’en Blader amb la
supressió del mateix i creació de dos nous polígons d’actuació que
denominarem PAU-9A i PAU-9B.
16.Contractació. Expedient 52/2018. Aprovar la contractació del servei de
redacció de la Modificació Puntual del POUM , consistent en la fixació d’una
ordenació volumètrica per a la parcel·la pendent d’edificar situada al carrer
Klaus Fischer núm. 14-16.
17.Contractació. Expedient 554/2017. Desestimació del recurs de reposició
interposat contra la desestimació presumpta de les al.legacions formulades
amb relació al carril bici
18.Departament de Cultura. Expedient 183/2018. Sol·licitar a l'e-catàleg
l'espectacle de Gilbert Trilles Nadal "Mag Struc".
19.Departament de Festes. Expedient 744/2018. Aprovar, si s’escau, les bases
del concurs de la rua del Carnaval 2018
20.Departament de Festes. Expedient 742/2018. Aprovar, si s’escau, els premis
del concurs de la rua de Carnaval 2018.
21.Arxiu. Expedient 12170/2017. Eliminació de documentació pública
22.Innovació. Expedient 697/2018. Aprovar, si s'escau, l'adhesió al Registre de
Grups d'Interès de la Generalitat.
23.Activitats. Expedient 12785/2017. Inici del corresponent expedient de
procediment de control posterior de l’activitat de bar, restaurant i pizzeria
sense terrassa “La Piazzetta”, a l’av. de Barcelona, 92, locals 9 i 10 de Miami
Platja
24.Activitats. Expedient 161/2016. Inici del corresponent expedient de
procediment d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de
instal·lacions de fusteria i comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre a l’av.
de París, 21, local 4 de Miami Platja
25.Activitats. Expedient 675/2018. Comunicació del compliment de tots el
requisits de formalització de la declaració responsable per al canvi de
titularitat de l’exercici de l’activitat de bugaderia no industrial al c/ d’en
Francesc Riba i Mestre, 18 de Mont-roig del Camp
26.Activitats. Expedient 4194/2017. Requeriment de l’esmena d’objeccions i
documentació que manca per tal d’obtenir el compliment dels requisits de
formalització del règim de comunicació per al canvi de titularitat de l’exercici
de l’activitat d’aparthotel vacacional a la zona hotelera de la urbanització
Bonmont Terres Noves
27.Infraccions. Expedient 222/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient

B) Activitat de control
44.Afers sobrevinguts
C) Precs i preguntes
---
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sancionador en matèria de protecció d’animals.
28.Infraccions. Expedient 12261/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de tinença d’animals.
29.Infraccions. Expedient 13936/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals
30.Infraccions. Expedient 13847/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de residus.
31.Infraccions. Expedient 225/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
32.Infraccions. Expedient 13587/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador.
33.Disciplina urbanística. Expedient 12951/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
34.Disciplina urbanística. Expedient 12955/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
35.Disciplina urbanística. Expedient 12633/2017. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució.
36.Disciplina urbanística. Expediente 5382/2017. Declarar, si procede, la
caducidad del procedimiento de orden de ejecución y archivar el expediente
administrativo de referencia.
37.Disciplina urbanística. Expedient 12960/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
38.Disciplina urbanística. Expedient 2438/2017 OE. Declarar, si escau, la
caducitat del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu
de referència.
39.Disciplina urbanística. Expedient 8684/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
40.Disciplina urbanística. Expediente 12512/2017. Resolución del procedimiento
de orden de ejecución y archivo del expediente administrativo.
41.Disciplina urbanística. Expedient 9078/2017. Resolució del procediment
d’ordre d’execució i arxiu de l’expedient administratiu.
42.Medi Ambient: 315/2018. Requerir, si s'escau, el tractament de la
processionària i podar branques av. de Granada, 3 de Miami Platja
43.Medi Ambient. 7893/2017. Requerir, si s'escau, la neteja de la parcel·la i
piscina del c. de Riudecanyes, 12 de Miami Platja

