Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/40

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

3 / d’octubre / 2018 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 26 de setembre de 2018.
2. Intervenció. Expedient 11448/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 11260/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2008/049798.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11550/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Cadis, 35 1 00 01, per canvi de
subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11364/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Tulipes, 13 1 00 02, per canvi de
subjecte passiu.
6. Cadastre. Expedient 9816/2018.Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la
liquidació de la plusvàlua, atès que no es compleixen els condicionants
establerts en la Llei i Ordenança Fiscal.
7. Serveis Socials.Expedient 11337/2018. Aprovar la realització del Mòdul A.1 de
català per a persones nouvingudes al municipi de Mont-roig del Camp.
8. Contractació. Expedient 10968/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació del
servei de restauració/càtering per la realització de la festa de l’ Homenatge a
la Vellesa a Miami Platja el dia 7 d’ octubre de 2018.
9. Contractació. Expedient 11298/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
de brides de reparació DN 500 de l’Emissari submarí de la EB Estany Gelat
de Mont-roig Poble.
10.Contractació. Expedient 10966/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació del
servei de restauració/càtering per la realització de la festa de l’ Homenatge a
la vellesa a Mont-roig del Camp el dia 14 d’ octubre de 2018.
11.Contractació. Expedient 11300/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició d’un
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programari per al suport tècnic remot als usuaris dels sistemes de procés
d’informació de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
12.Obra Pública. Expedient 11590/2018. Aprovar inicialment, si s’escau, el
projecte d’enderroc de diverses obres a la finca situada al c. Rabassades
número 2, casa 2 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
13.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 558/2017. Autoritzar, si s’escau, la
cancel·lació de l’aval bancari dipositat pels treballs d’aclarida forestal per
reduir la càrrega de combustible de parcel·les municipals a Monroyo
Industrial, SL
14.Activitats. Expedient 7036/2018. Inici procediment de control posterior de
l’activitat d’assessoria, a l’av. de Barcelona, 124, local 2 de Miami Platja
15.Activitats.Expedient 11215/2017. Atorgament de llicències dels Serveis de
Temporada de Platges temporada 2018.
16.Activitats.Expedient 11024/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar, a l’av. Barcelona,
188, local 26 de Miami Platja
17.Activitats.Expedient 10715/2018. Inici de procediment de control posterior de
l’activitat d’emmagatzematge de fruits al c/ Indústria, 25 de Mont-roig del
Camp
18.Activitats.Expedient 10521/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar, a pl. Tarragona, 3,
local 4 de Miami Platja.
19.Activitats. Expedient 10884/2018. Denegació de la llicència d’ocupació de la
via pública per a la realització d’una activitat recreativa no permanent
consistent en la instal·lació temporal d'un circ.
20.Disciplina urbanística: Expedient 10869/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució subsidiària, atès que l’interessat ha fet cas omís als acords
adoptats per aquesta Corporació en matèria de protecció de la legalitat
urbanística.
21.Obres.Expedient 3689/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per a l’enderroc d’una edificació auxiliar, construcció
d’una piscina privada i legalització d’un traster a la parcel•la situada al c. de
les Illes Canàries núm. 120.
22.Obres. Expedient 12118/2017. Acceptar, si escau, la renúncia de la llicència
d’obres consistent en la construcció de dos habitatges al c. Santiago
Rossinyol núm. 16, a nom de Construccions Merayo, SL
23.Obres. Expedient 12171/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per al canvi d’ús de l’edifici de serveis a habitatge i
ampliació d’aquest, situat al c. del Pomer núm. 14 de la urbanització Pi Alt.
24.Urbanisme. Expedient 7042/2018. Comunicar, si escau, l’incompliment 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. de les Mèlies, núm. 34-36 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
25.Urbanisme. Expedient 10376/2018. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a l’ampliació de l’habitatge situat al c. de Navarra, núm. 52 de
Miami Platja.
26.Urbanisme. Expedient 10337/2018. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a l’ampliació de l’habitatge situat al c. de Gran Canària, núm. 63
de Miami Platja.
27.Afers sobrevinguts

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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