Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/44

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària
Motiu: «Per ser dia festiu dimecres 1 de novembre de
2017»

Data i hora

2 / de novembre / 2017 a les 11:00

Lloc

Oficines Municipals de Miami Platja

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 d'octubre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 12042/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 11748/2017. 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 a L’avinguda Verge de Montserrat, 17 1 00 19.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1844/2017.Aprovar, si s’escau, les liquidacions
realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al tercer trimestre de
2017.
5. Serveis Econòmics. Expedient 10297/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació d’escombraries del local situat a l’Avinguda de Reus, 34 , com
a local tancat.
6. Serveis Econòmics. Expedient 425/2017. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
7. 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 tercer trimestre de 2017.
8. Cadastre. Expedient 2399/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.
9. Cadastre. Expedient 10013/2017. Estimar la baja de la liquidación de
plusvalía, considerando la falta de incremento de valor en la transmisión
efectuada.
10.Cadastre. Expedient 7269/2017. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua, atesa la manca d’increment de valor en la transmissió efectuada.
11.Educació. Expedient 12088/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de
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transport escolar per al curs 2017-2018 d’A. S. A.
12.Educació. Expedient 12034/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna E. M.
C.
13.Educació. Expedient 11800/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumne J. A.
B. A.
14.Educació. Expedient 12090/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda, pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018, per ser titular de carnet
de Família nombrosa general a l’alumna A. E. H.
15.Educació. Expedient 12016/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de
transport escolar per al curs 2017-2018 de P. G. L.
16.Educació. Expedient 12062/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumne I. R.
G.
17.Educació. Expedient 12010/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de
transport escolar per al curs 2017-2018 d’H. G. F.
18.Educació. Expedient 12015/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de
transport escolar per al curs 2017-2018 de S. E. B.
19.Educació. Expedient 12133/2017. Autorització Bus Consell Comarcal - T. i K.
P. R.
20.Contractació. Expedient 11824/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de
serveis i subministraments de material que ocasiona l’organització de la Festa
de l’Oli Nou 2017 de Mont-roig del Camp.
21.Contractació. Expedient 11762/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de
diversos professionals i empreses per impartir els tallers i les conferències del
programa “Dones i Salut” que es durà a terme durant els mesos d’octubre i
novembre del 2017.
22.Contractació. Expedient 11926/2017. Comprar, si s’escau, material d’oficina
per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
23.Contractació. Expedient 11487/2017. Realitzar, si s’escau, l’adequació i
manteniment del camp de futbol de la Platja Cristall.
24.Contractació. Expedient 11821/2017. Aprovar, si s’escau, el lloguer de dos
arbres de Nadal pel municipi.
25.Contractació. Expedient 11332/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei de connectivitat de diverses seus municipals a la xarxa informàtica de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
26.Contractació. Expedient 11908/2017. Contractar, si s’escau, els serveis
necessaris per a dur a terme la “Campanya de Seguretat Infantil”.
27.Contractació. Expedient 7511/2017. Aprovar, si s’escau, encomanar
l’enjardinament de les rotondes incloses en l’àmbit del Passeig Marítim.
28.Contractació. Expedient 11969/2017. Aprovar, si s’escau, el lloguer de 50
llums de Nadal pel municipi.
29.Contractació. Expedient 12083/2017. Encarregar, si s’escau, l’elaboració d’un
avantprojecte com a punt de partida per a l’execució de l’arranjament de la
plaça Miramar de Mont-roig del Camp.
30.Contractació. Expedient 6729/2017. Desistir, si s’escau, de la pròrroga del
contracte de serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a
Mont-roig del Camp.
31.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11883/2017. Aprovar inicialment, si
s'escau, el projecte constructiu de les obres de connxeió del dipòsit de
Casalot Centre (zona Ranxos) amb el dipòsit general de Miami per abastir
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aquest àmbit amb aigua del CAT
32.Activitats. Expedient 4879/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Bar Astorga
33.Activitat. Expedient 4541/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Supermercat Fina
34.Activitat. Expedient 3995/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses o vetlladors-Bar Tropik
35.Activitats. Expedient 4866/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Denegació Bar A Prop
36.Activitats. Expedient 4904/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Bar La Tasqueta
37.Activitats. Expedient 4534/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses: taules, cadires o expositors-Pollastres a l'ast Isabel
38.Medi Ambient. Expedient 11690/2017. Petició Institut Agrícola Català Sant
Isidre davant la necessitat salvaguardar la competitivitat de les empreses en
entorns rurals i municipals amb dèficits de transport públic
39.Medi Ambient. Expedient 11944/2017 Requerimento salud pública de limpieza
y palmera afectada por el morrut de la c. de les Nogueres, 5 (zona
comunitaria de 6 viviendas) urb. Pi Alt
40.Medi Ambient. Expedient 11993/2017. Donació de Sang a Mont-roig dia 3 de
novembre de 2017
41.Disciplina urbanística. Expedient 11971/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent expedient administratiu 11971/2017, de protecció de la legalitat
urbanística, per la realització d’obres sense llicència municipal.
42.Disciplina urbanística. Expedient 11972/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador, a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
43.Disciplina urbanística. Expedient 10514/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
44.Disciplina Urbanística. Expedient 4308/2017. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat 4308/2017.
45.Disciplina urbanística. Expediente 2281/2017. Resolución, si procede, del
procedimiento sancionador iniciado por una infracción urbanística.
46.Disciplina urbanística. Exp. 4312/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat per una infracció urbanística.
47.Disciplina urbanística. Expedient 10283/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
48.Disciplina urbanística. Expedient 8773/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
49.Disciplina urbanística. Expedient 10510/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
50.Disciplina urbanística. Expedient 10284/2017. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
51.Disciplina urbanística. Exp. 2258/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat per una infracció urbanística.
52.Disciplina urbanística. Expedient 8759/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
53.Patrimoni. Expedient 12250/2017. Presentar, a La Caixa de Pensions i
Estalvis de Barcelona, una contraoferta per l’adquisició del solar situat al
carrer Major, 16 de Mont-roig del Camp.

B) Activitat de control
54.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.
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