Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/20

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / 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 10 de maig de 2017
2. Intervenció. Expedient 5495/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics.Intervenció General. Expedient 4868/2017. Aprovar, si
s’escau, la modificació de la liquidació sense variació de la quota per canvi de
subjecte passiu corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació
de residus sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Miguel Hernandez, 2 1
1 02 03.
4. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 425/2017.Aprovar, si
s’escau, el padró fiscal corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de
terrenys de naturalesa urbana.
5. Serveis Econòmics. Intervenció Exp. 51/2016. Aprovar, si s’escau, el
pagament de la subvenció del 2016 pel projecte de reciclatge de llibre a
l’Escola Joan Miró.
6. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 3097/2017.Aprovació, si
s’escau, la baixa de la liquidació de la Taxa de llicència urbanística i de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’expedient 4/2016 ME.
7. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 3256/2017. Aprovació, si
s’escau, la baixa de la liquidació de la taxa per entrada i sortida de vehicles a
través de les voreres i reserva de la via pública per aparcament de l’exercici
2014 a 2017 de la finca situada a l’Av. Barcelona, 102.
8. Educació. Expedient 1766/2017. Convocatòria i concessió de subvencions
per procediment de concurrència competitiva
9. Serveis Socials. Expedient 5431/2017. Execució del conveni de col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’establiment de places
concertades en el Centre de Dia de Mont-roig del Camp
10.Educació. Expedient 5420/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
11.Educació. Expedient 5016/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
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12.Recursos Humans. Expedient 3935/2017. Perllongar la continuïtat de la vida
laboral en servei actiu després de complir 65 anys
13.Recursos Humans. Expedient 4785/2017. Denegar, si s’escau, la reducció del
50% sobre el preu dels abonaments i matrícules d’activitats lúdic-esportives
de les activitats organitzades per l’Ajuntament.
14.Contractació.Expedient 4839/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’edició del llibre de les obres premiades dels premis literaris Vila de Mont-roig
2016: Prosa, poesia, assaig i categories infantil i juvenil.
15.Contractació.Expedient 4835/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les
activitats previstes per la Revetlla de Sant Joan de Mont-roig del Camp i
Miami Platja 2017.
16.Contractació. Expedient 5021/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de
material divers de senyalització pel magatzem de Mobilitat.
17.Contractació. Expedient 74/2016. Aprovar, si s‘escau, la 2a. Certificació
relativa a les obres per a la millora del paviment del Passeig Mediterrani de
Miami Platja.
18.Contractació. Expedient 5155/2017. Devolució de la garantia definitiva de les
obres de construcció de dos dipòsits de cloració
19.Infraccions. Expedient 5061/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador
20.Infraccions. Expedient 182/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
21.Infraccions. Expedient 5448/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
22.Infraccions. Expedient 4195/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador.
23.Infracciones. Expediente 174/2016. Resolución, si procede, del procedimiento
sancionador iniciado.
24.Disciplina urbanística. Expedient 2501/2017. Ordenar, de la parcel·la ubicada
al. C. de Toledo, núm. 30 de Miami Platja, a mantenir l’obra endreçada i
reparar la tanca perimetral, per tal de mantenir la parcel·la en condicions de
salubritat i evitar possibles danys a les persones.
25.Disciplina urbanística. Expedient 5505/2017. Requerir, si procede, de la
vivienda situada en el pg. del Mediterrani, núm. 114 de Miami Platja, talar 3
pinos que se encuentran inclinados sobre la via pública con peligro de caida e
invaden parte del carril de circulación de vehículos y el resto de pinos
mantenerlos en correctas condiciones de seguridad, salubridad y ornamento
público.
26.Disciplina urbanística. Expedient 5382/2017. Requerir, de l’immoble situat al
c. Ramón de Berenguer IV, núm. 3 casa 12 de la urbanització El Casalot, la
tala del pi inclinat que presenten amb perill de caiguda sobre la parcel·la
veïna i la zona comunitària de la piscina.
27.Disciplina urbanística. Expedient 5379/2017. Requerir, si s’escau, l’immoble
situat a l’av. de Barcelona, núm. 29 de Miami Platja, penjar correctament tota
la instal·lació elèctrica que es troba despenjada amb perill de caiguda i
col·locar nou un fals sostre estable , per tal de mantenir-la en correctes
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
28.Disciplina urbanística. Expedient 5429/2017. Requerir, si s’escau, de
l’immoble situat a l’av. de Londres, núm. 6 de Miami Platja, enretirar la runa
existent del tram de mur caigut i reparar la tanca perimetral per tal de
mantenir-la en correctes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
29.Activitats. Expedient 4480/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la

venda ambulant o no sedentària-Parada 4 Mercat Mont-roig
30.Activitats.Expedient 5493/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
realització d'un col·loqui a la pl. de Joan Miró de Mont-roig del Camp el proper
dia 20 de maig de 2017.
31.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 392/2017. Tràmits Nostraigua.
Ratificar, si e'escau, l'alta dels contractes de subministrament d'aigua de 55
instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, els quals
estaran exempts de les quotes d'alta i que tan sols han de meritar cànon
d'aigua, segons la legislació vigent.
32.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 4636/2017. Encarregar la gestió, si
s'escau, de supervisió i control de les instal·lacions de la piscina i zona
enjardinada de la urbanització Via Marina a l'ens públic Nostreserveis.
33.Cadastre. Expedient 5381/2017. Estimar la sol·licitud de baixa i noves
liquidacions de la plusvàlua municipal, atesa l’errada existent.
B) Activitat de control
34.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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