
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/51 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 20 / de desembre / 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 15 de desembre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 13778/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 691/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 

pagament de les despeses suportades corresponents a la paga extra de 
desembre per l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – 
Nostreserveis.

4. Serveis Econòmics. Expedient 13667/2017. Modificació de crèdits 21/2017 
per transferències entre la mateixa àrea de despesa

5. Serveis Econòmics. Expedient 13759/2017. 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 a la Partida Poblas, 49.

6. Serveis Econòmics. Expedient 13744/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
de fraccionament de pagament la liquidació de la llicència temporal 
corresponent al mercat ambulant del Passeig Marítim per la temporada 2017, 
a nom del senyor Mario Ernesto Gualapuro.

7. 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.

8. Serveis Econòmics. Expedient 9966/2017. Aprovar, si s’escau, el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’esportista local, 
Oscar Ramírez, per a l’any 2017.

9. Cadastre. Expedient 13549/2017. Inadmitir el recurso de reposición 
interpuesto, en el cual se pretende anulación de las liquidaciones de plusvalía 
municipal, por extemporáneo.

10.Cadastre. Expedient 9191/2017. Desestimar la baja de la autoliquidación de 
plusvalía municipal y devolución de cuota, considerando que no queda 
probada la inexistencia de incremento de valor en la transmisión efectuada.

 



 

11.Cadastre. Expedient 10014/2017. Desestimar la baja de la liquidación de 
plusvalía municipal, considerando que no queda demostrada la inexistencia 
de incremento de valor en la transmisión efectuada.

12.Educació. Expedient 13780/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’alta i la 
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna A. B. 
E.

13.Educació. Expedient 13417/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’alta i la 
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumne A. J. 
A. J.

14.Educació. Expedient 12489/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de 
transport escolar per al curs 2017-2018 dels usuaris W., M., A. i N. B.

15.Educació. Expedient 9673/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’exempció 
de pagament de la tarifa del servei de transport escolar del curs 2017-2018, 
ates l’informe social emès per l’educadora social de Miami Platja.

16.Serveis Socials. Expedient 13357/2017. Aprovar les bases de concessió de 
subvenció a entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o 
empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi, i que 
incloguin a les seves activitats extra-escolars infants de Mont-roig del Camp 
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i/o disminució.

17.Serveis Socials.Expedient 12765/2017. Aprovació del Conveni específic entre 
el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per 
regular la gestió del Servei de Transport Adaptat per a persones amb 
dificultats de mobilitat, per accedir als serveis socials especialitzats i altres 
que afavoreixin la seva integració, exercici 2017.

18.Serveis Socials. Expedient 8721/2017. Aprovació de l’adjudicació econòmica 
de les bases de concessió de subvenció els centres educatius, per facilitar 
l’educació escolar dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig del 
Camp

19.Serveis Socials.Expedient 12766/2017. Aprovació del Conveni específic entre 
el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per 
regular la gestió i el finançament dels Serveis d’Atenció diürna per l'any 2017

20.Serveis Socials.Expedient 13005/2017. Aprovació d'addenda de 
regularització econòmica del conveni de serveis socials bàsics subscrit entre 
el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, 
corresponent a l’exercici 2017

21.Serveis Socials. Expedient 13221/2017. Denunciar, si s’escau, el conveni 
entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp per regular la gestió i finançament dels serveis d’atenció diürna.

22.Serveis Socials. Expedient 13217/2017. Denunciar, si s’escau, els convenis 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, per regular la gestió i el finançament del servei de 
transport adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, per accedir als 
serveis socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració.

23.Serveis Socials. Expedient 13224/2017. Denunciar, si s’escau, el conveni 
entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Consell Comarcal del Baix 
Camp, de Serveis Socials bàsics subscrit amb els Ajuntaments de la 
Comarca.

24.Impuls Econòmic: Expedient 13512/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
d’autorització per l’ús privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit al 
senyor Roberto Aledo Menéndez.

25.Impuls Econòmic: Expedient 12269/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
d’autorització per l’ús privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit al 

 



 

senyor Francisco Morcillo Caballero.
26.Impuls Econòmic. Expedient 12045/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 

d’autorització per l’ús privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit a 
l'empresa Vacances i Vacances Avantage XXI, SL.

27.Impuls Econòmic: Expedient 12073/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
d’autorització per l’ús privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit al 
senyor Diego Moreno Aguirre.

28.Contractació Expedient 583/2016. Donar compte, si s’escau, de la pròrroga 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat per 
l’any 2018.

29.Contractació Expedient 13528/2017.Adjudicar, si s’escau la adjudicació de 
treballs de senyalització viària de trànsit a diversos carrers de la urbanització 
Costa del Zèfir

30.Contractació Expedient 13734/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació per 
dur a terme els treballs tècnics consistents en la redacció del Projecte bàsic i 
executiu del Club de Mar.

31.Contractació Expedient 13615/2017. Adjudicar, si s’escau, el subministrament 
de material necessari per l’arranjament de zones verdes i arbrat viari al terme 
municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al Pla d’ocupació 2017.

32.Contractació Expedient 13541/2017. Adjudicar, si s’escau, l’auditoria dels 
sistemes de seguretat de diversos edificis municipals del terme municipal de 
Mont-roig del Camp.

33.Contractació Expedient 13527/2017. Adjudicar, si s’escau la adjudicació de 
treballs de senyalització d’un pas de vianants a l’avinguda de Barcelona, 204 
del nucli de Miami Platja

34.Contractació Expedient 13612/2017. Adjudicar, si s’escau, el subministrament 
de material necessari per les obres d’arranjament de zones verdes i arbrat 
viari al terme municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al Pla 
d’ocupació 2017.

35.Contractació. Expedient 13752/2017. Aprovar, si s’escau, els serveis 
necessaris per a la participació a la fira Matka a Hèlsinki, Finlàndia.

36.Contractació. Expedient 13423/2017. Acordar, si s’escau, l’adjudicació de la 
direcció facultativa dels treballs d’estabilització del vessant SUD-EST del 
PEIN “Mare de Déu de la Roca” de Mont-roig del Camp.

37.Contractació Expedient 13475/2017. Adjudicar, si s’escau, la reparació de les 
barreres metàl·liques de les entrades dels quatre ponts que creuen l’AP-7 del 
terme municipal de Mont-roig del Camp.

38.Contractació Expedient 780/2016. Requerir, si s’escau, la reparació de les 
deficiències detectades durant el període de garantia en el poliesportiu de 
Miami Platja.

39.Contractació Expedient 12732/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
les activitats previstes per les Festes de Nadal 2017 a Mont-roig del Camp i 
Miami Platja.

40.Contractació Expedient 881/2017. Requerir, si s’escau, la reparació de les 
deficiències detectades durant el període de garantia en el poliesportiu de 
Mont-roig del Camp.

41.Contractació. Expedient 13139/2017. Adjudicar, si s’escau, els treballs de 
pintura de la passarel•la sobre el riu Llastres.

42.Serveis Jurídics. Expedient 13295/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de 
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 433/2017.

43.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 13413/2017. Aprobar, si procede, el 
documento Separata del proyecto constructivo de las obras de conexión de la 

 



 

red de agua potable del depósito de Hifrensa hasta el PAU18 "^Paraiso Norte" 
y solicitar la autorización de ADIF para la ejecución de las mismas.

44.Recursos Humans. Expedient 12529/2017. Aprovar, si s’escau, la pròrroga 
d’un any de l’adscripció temporal en comissió de serveis a un agent de la 
Policia Local de Mont-roig del Camp a l’Ajuntament de Reus.

45.Disciplina urbanística. Expedient 6917/2017. Resolució, si escau, del 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

46.Disciplina urbanística. Expedients 6056/2017 i 6057/2017. Sobreseure, si 
escau, el procediment iniciat per restauració de la legalitat i sancionador.

47.Disciplina urbanística. Expediente 2280/2017. Sobreseer, si procede, el 
procedimiento iniciado por restauración de la legalidad.

48.Disciplina urbanística. Expediente 2281/2017. Admitir el recurso presentado y 
reducir la sanción, dado que se ha restaurado la legalidad antes de que la 
resolución sancionadora sea firme en vía administrativa.

49.Infraccions. Expedient 9961/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

50.Obres: Expedient 5183/2017.Conceder, si procede, licencia consistente en la 
construcción de dos piscinas comunitarias y obras de urbanización interiores 
en la C/ Rosa dels Vents núm. 17.

51.Planejament.Expedient 12501/2017. Aprovar, si s’escau, l’aprovació inicial 
dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del PAU- 8 Pins 
de Miramar.

52.Activitats. Expedient 1555/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Transmissió parada 37 Mercat Miami Platja

53.Activitats.Expedient 4986/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses o vetlladors-Denegació devolució taxa Chisquiribisqui

54.Medi Ambient. Expedient 13355/2017. Ordre d’execució per salut pública 
tractament processionària av. de les Aràlies, 25 de la urb. Masos d'en Blader

B) Activitat de control
55.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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