Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/40

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

4 / d’octubre / 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 27 de setembre de 2017
2. Serveis Econòmics. Expedient 11153/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8213/2017. Aprovació, si s’escau, la
modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de
2017 referent a la baixa de la liquidació d’escombraries d’uns habitatges
deshabitats sense subministrament d’aigua ni electricitat, dels habitatges
situats al carrer Marina, 11.
4. Serveis Econòmics. Expedient 9955/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries de l’exercici 2017 d’uns locals sense activitat i
habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni electricitat al carrer
Mercè Rodoreda, 5
5. Serveis Econòmics. Expedient 9957/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries d’uns locals sense activitat, sense subministrament
d’aigua ni electricitat, a nom de Maria Claret De Oliveira.
6. Serveis Economics. Expedient 10486/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de pagament de la sanció de l’expedient número 1308/2017
a causa d’una presumpta infracció urbanística.
7. Serveis Econòmics. Expedient 10285/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries de l’exercici 2017 d’un local sense activitat i sense
subministrament d’aigua i llum, al carrer Merce Rodoreda, 9 B 00 L4 i L5.
8. Serveis Econòmics. Expedient 9941/2017. Aprovació, si s’escau, la baixa de
la liquidació d’escombraries de l’exercici 2017 d’uns habitatges deshabitats
sense subministrament d’aigua ni electricitat, al carrer Mercè Rodoreda, 15 1
00 06 i al carrer Angel Guimerà, 5 1 00 43, 1 00 46, 1 01 28, 1 01 33, 1 01 42.
9. Serveis Econòmics. Expedient 10988/2017. 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 situats al carrer Costers, 2 4 00 C3.
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10.Serveis Econòmics. Expedient 9854/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació d’escombraries del local situat a l’Avinguda Barcelona, 14
local 18, com a local tancat.
11.Cadastre. Expedient 3793/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que no queda provada la inexistència
d’increment de valor del terreny.
12.Cadastre. Expedient 10734/2017. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua, atesa la manca d’increment de valor en la transmissió efectuada.
13.Cadastre. Expedient 3206/2017. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació i
devolució de quotes de la plusvàlua municipal, atès que no queda provada la
inexistència d’increment de valor del sòl.
14.Cadastre. Expedient 10696/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.
15.Educació. Expedient 11190/2017. Modificació tarifa transport escolar Nasr
Eddine i Ben Aissa EL BEY
16.Educació. Expedient 11198/2017. Aprovar, si s'escau, l'alta al transport
escolar del CCBC curs 2017-2018 per l'alumna K.C.F.
17.Educació. Expedient 11188/2017. Modificació tarifa transport escolar Damian
Nolberczyk
18.Educació. Expedient 11192/2017. Modificació tarifa transport escolar
Meryema i Hayat EL BEY
19.Educació. Expedient 11196/2017. Aprovar, si s'escau, la rectificació de tarifa
del transport escolar autobus Consell Comarcal curs 2017-2018 de l'alumna
J.P.F.
20.Educació. Expedient 11193/2017. Aprovar, si s'escau, la baixa del transport
escolar autobus Consell Comarcal curs 2017-2018 dels alumnes L. i I.R.C.
21.Educació. Expedient 11194/2017. Aprovar, si s'escau, la rectificació de tarifa
del transport escolar autobus Consell Comarcal curs 2017-2018 de l'alumna
A.B.A.
22.Educació. Expedient 11189/2017. Aprovar, si s'escau, la rectificació de tarifa
del transport escolar autobus Consell Comarcal curs 2017-2018 dels alumnes
K.W. i M.L.K.
23.Educació. Expedient 11095/2017. Aprovar, si s'escau, l'alta al transport
escolar del Consell Comarcal del Baix Camp, a l'alumne Y.R.P.
24.Educació. Expedient 10716/2017. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants pel curs 2017-2018 per tenir inscrits dos fills
o més a la mateixa llar, als alumnes M. i S.S.C.
25.Educació. Expedient 9687/2017. Alta transport escolar autobús municipal per
l'Institut Antoni Ballester de l'alumne R.C.Q., presentada fora del període
d'inscripció.
26.Educació. Expedient 8048/2017. Modificació tarifa transport escolar Nourya El
Bey
27.Educació. Expedient 11044/2017. 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 Familia nombrosa general a l'alumna E. S. V.
28.Educació. Expedient 11191/2017. Aprovar, si s'escau, la baixa del transport
escolar del Consell Comarcal del Baix Camp, de l'alumne J.C.T.
29.Serveis Socials. Expedient 8721/2017. Aprovar la convocatòria de subvenció
als centres educatius
30.Contractació. Expedient 7966/2017. Aprovar, si s‘escau, la 2a. Certificació
relativa a les obres d’ampliació de la llar d’infants Petete de Miami Platja.
31.contractació.Expedient 10773/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de
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l’obra de teatre “ 7 d’Amor Agencia Matrimonial” que es farà el dia 4 de
novembre de 2017 al Centre Polivalent de Miami Platja.
32.Contractació.Expedient 10657/2017. Contractar, si s’escau, els serveis
necessaris per a la realització de la campanya gastronòmica “La Cuina de
l’Arròs de Tardor”
33.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 10652/2017. Requerir, si s'escau,
als responsables dels subministraments dels àmbits on el servei no és de
titularitat municipal per tal que, en un termini màxim de 30 dies naturals
aportin la documentació.
34.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 5532/2017. Donar compte, si
s'escau, del cànon de servei que Nostraigua ha de meritar a l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
35.Recursos Humans. Expedient 10741/2017. Contractar, si s’escau, una
Informadora Turística, com a personal laboral interí per substituir una baixa
per incapacitat temporal al Centre Miró (Església Vella) de Mont-roig del
Camp.
36.Recursos Humans. Expedient 10742/2017. Contractar, si s’escau, una
Informadora Turística, com a personal laboral temporal, per atendre
l’acumulació de tasques als punts d’informació turística municipals del
Departament de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
37.Disciplina urbanística. Expediente 9393/2017. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción
urbanística.
38.Disciplina urbanística. Expedient 2472/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
39.Disciplina urbanística. Expedient 106/2016. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística.
40.Disciplina urbanística. Expedient 149/2016. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
41.Disciplina urbanística. Expedient 2477/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
42.Disciplina urbanística. Expedient 9361/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
43.Disciplina urbanística. Expediente 9392/2017. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
44.Disciplina urbanística. Expedient 9360/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
45.Disciplina urbanística. Expedient 9376/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
46.Disciplina urbanística. Expedient 9357/2017. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
47.Disciplina urbanística. Expedient 9358/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
48.Disciplina urbanística. Expedient 9377/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
49.Disciplina urbanística. Expedient 674/2016. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
50.Disciplina urbanística. Expedient 6014/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
51.Infraccions. Expedient 10377/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador.
52.Infraccions. Expedient 5979/2017. Resolució, si escau, del procediment

sancionador iniciat.
53.Urbanisme. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c. d’Eivissa,
núm. 32 de Miami Platja. Expedient 9289/2017. Comunicació prèvia de
Primera Ocupació
B) Activitat de control
--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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