Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/52

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària
Motiu: «Festes de Nadal»

Data i hora

28 / de desembre / 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 20 de desembre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 14003/2017. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions.
3. Serveis Econòmics.Expedient 13920/2017. Aprovar l’expedient de modificació
de crèdit número 23/2017 per transferències entre la mateixa àrea de
despesa.
4. Serveis Econòmics. Expedient 13377/2017. Aprovar, si escau, la justificació i
el pagament de les indemnitzacions dels grups polítics per l’exercici 2017.
5. Serveis Econòmics. Expedient 5944/2017. Aprovar, si s’escau, la certificació
corresponent al finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua per obres de
reposició i millores 2017 AF17000212
6. Serveis Econòmics. Expedient 13972/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació
de la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya pel projecte de
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals realitzats per
ens locals, 2015.
7. Serveis Econòmics. Expedient 2434/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona pel Pla d’Acció Municipal 2017, pel
projecte de pavimentació de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp.
8. Cadastre. Expedient 4409/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que està correctament practicada i no
s’aporta taxació del valor del sòl.
9. Cadastre. Expedient 13464/2017. Estimar l’anul·lació de l’autoliquidació de
plusvàlua, i devolució de la quota, atès que ha quedat provada la inexistència
d’increment de valor del terreny.
10.Cadastre. Expedient 7141/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que està correctament practicada i no
s’aporta taxació del valor del sòl.
11.Cadastre. Expedient 7983/2017. Desestimar la baja de la autoliquidación de
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plusvalía municipal y devolución de cuota, considerando que no queda
probada la inexistencia de incremento de valor del suelo en la transmisión
efectuada.
12.Impuls Econòmic: Expedient 2599/2017. Aprovar, si s’escau, la concessió de
les subvencions per impulsar la contractació de treballadors aturats a les
empreses del municipi de Mont-roig del Camp per al 2017
13.Impuls Econòmic: Expedient 2601/2017. Aprovar, si s’escau, la concessió de
subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
per al 2017
14.Impuls Econòmic: Expedient 13366/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit a la
senyora Raquel Cumeras Olmeda.
15.Recursos Humans. Expedient 8455/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació
de les persones incloses al programa Treball al barri 2017, subvencionades
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
16.Contractació Expedient 13939/2017. Aprovar, si escau, la contractació d'"Ares
Sport Events SL" pel lloguer d'inflables per realitzar activitats durant la Cursa
Solidària Crematurrons del 14 de gener de 2018.
17.Contractació. Expedient 13898/2017. Adjudicar, si s’escau, el
subministrament de diversos jocs infantils per millorar els parcs del terme
municipal de Mont-roig del Camp.
18.Contractació Expedient 13467/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de 54
pantalons, 54 polos camisers i 35 gorres per a la Policia Local.
19.Contractació Expedient 13701/2017. Aprovar, si s’escau, la memòria valorada
per la reparació dels banys del Casal d’Avis del Polivalent de Miami Platja i
adjudicar-ne els treballs.
20.Contractació. Expedient 13888/2017. Adjudicar, si s’escau, el
subministrament de 80m2 de panot 30x30 groc 10 pastilles i 5 palets
paviment Tortosa, necessari per les obres de reparació de diversos espais
públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al Pla
d’Ocupació 2017.
21.Contractació. Expedient 13748/2017. Aprovar, si s’escau, la renovació del
contracte de manteniment anual del programari de virtualització de la
infraestructura de servidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
22.Contractació Expedient 13263/2017. Contractar, si s’escau, la realització de la
papereria corporativa del Departament de Turisme.
23.Contracte Expedient 13641/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del
disseny, impressió i publicitat de la campanya de comunicació del Pla
Estratègic de municipi
24.Contractació. Expedient 13879/2017. Aprovar, si s’escau, l’adequació de la
senyalització de la platja Ecoplayas.
25.Contractació Expedient 13474/2017. Acordar, si s’escau, la desbrossada dels
laterals de la ronda de la Generalitat de Mont-roig del Camp.
26.Contractació. Expedient 13585/2017. Acordar, si s’escau, sobre la compra de
targetes de telecomunicacions per tele-gestió de quadres (I.D.A.E.).
27.Contractació. Expedient 13884/2017. Aprovar, si s’escau, la implantació d’un
circuit d’entrenament a la Platja Cristall.
28.Contractació. Expedient 13870/2017. Aprovar, si s’escau, el manteniment,
substitució i adequació de la senyalització turística promocional.
29.Contractació. Expedient 11157/2017. Comprar, si s’escau, 3 papereres de
reciclatge per a les platges amb Bandera Blava.
30.Contractació. Expedient 13659/2017. Aprovar, si s’escau, la memòria

B) Activitat de control
43.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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valorada per la reforma de les oficines de Serveis Socials al centre Polivalent
de Miami Platja i adjudicar-ne els treballs.
31.Contractació. Expedient 121/2016. Acordar, si s’escau, la suspensió de
l’execució del contracte d’elaboració d’un Pla Estratègic municipal.
32.Contractació. Expedient 13850/2017. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 2
equips multi funció amb funcionalitat de Còpia Autèntica per a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp i l’Oficina Municipal de Miami Platja.
33.Contractació. Expedient 13802/2017. Adjudicar, si s’escau, la reparació del
vidre de la vidriera d’entrada del poliesportiu de Miami Platja.
34.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 10305/2017. Aprovar, si s'escau, la
recepció del projecte de trencament de càrrega de l'emissari de l'EDAR
costanera del sistema de sanejament en alta de Mont-roig del Camp, i
ordenar la seva publicació.
35.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 13977/2017. Aprovar, si s'escau, la
memòria valorada per la contrucció de nous banys a les oficines municipals
de Miami Platja.
36.Educació. Expedient 13910/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna M. L.
A.
37.Educació. Expedient 13981/2017. Aprovar, si s’escau, , les sol·licituds d’alta i
les tarifes del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, dels alumnes
M. P. G., R. S. D. V. i Y. D. V. S.
38.Educació.Expedient 13965/2017. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts
individuals de desplaçament del Consell Comarcal del Baix Camp, del curs
2016-2017.
39.Activitats. Expedient 13674/2017. Iniciar, si s’escau, el corresponent
expedient de procediment de control posterior de l’activitat de ferreteria
“Arteka”, a l’av. de Barcelona, 246 de Miami Platja
40.Activitats. Expedient 13784/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
de procediment d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de
ferreteria Olesti al c/ Cambrils 3-5 de Mont-roig del Camp
41.Activitats. Expedient 13768/2017. Iniciar, si s’escau, el corresponent
expedient de procediment de control posterior de l’activitat de ferreteria “El
Almacen”, a l’av. de Barcelona, 168-170 de Miami Platja
42.Activitats. Expedient 13806/2017. Iniciar, si s’escau, el corresponent
expedient de procediment de control posterior de l’activitat de ferreteria
“Miami”, a l’av. de Barcelona, 21 de Miami Platja
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