Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/49

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

5 / de desembre / 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 28 de novembre de 2018
2. Intervenció. Expedient 13914/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 13849/2018. 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 Bisbe Macià, 32 per canvi de
subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11550/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de l’acord de la Junta de Govern Local de data 03 d’octubre de 2018 sobre 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 13928/2018.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 de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana número 23745, 23746 i 23747.
6. Serveis Econòmics. Expedient 13818/2018. 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 Eres, 3 1 01 03, per canvi de
subjecte passiu.
7. Serveis Econòmics. Exp. 13665/2018. Aprovar, si s’escau, les despeses
destinades a justificar els recursos rebuts en concepte del Fons per al foment
del Turisme del segon i tercer trimestres del 2017.
8. Serveis Socials.Expedient 9634/2018. Concessió de subvencions 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, per el curs 2018-19
9. Serveis Socials.Expedient 7801/2018. Aprovar, si escau, l’adjudicació
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econòmica de les bases de concessió de subvenció a les entitats i
associacions del municipi de Mont-roig del Camp, amb la finalitat de millora la
cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa i la participació
ciutadana, i en concret les que organitzen activitats de suport en l’àmbit de
benestar social per a la gent gran del municipi.
10.Impuls Econòmic Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la concessió de
subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
per al 2018 a la senyora Elba Gavilán Cerón
11.Cadastre. Expedient 13798/2018. Estimar la sol·licitud de no liquidar la
plusvàlua municipal per la venda de l’immoble, atès que ha quedat acreditada
la inexistència d’increment de valor del sòl.
12.Cadastre. Expedient 13799/2018. Desestimar la solicitud de baja de la
liquidación de plusvalía PV 23667, puesto que la fecha de inicio del periodo
impositivo es correcta.
13.Contractació. Expedient 13405/2018. Adjudicar, si s’escau, el servei de
seguretat privada per les festes de cap de d’any a Mont-roig del Camp i a
Miami Platja, que es duran a terme el dia 31 de desembre, amb motiu de les
festes de Nadal 2018.
14.Contractació. Expedient 10794/2017. Aprovar, si s’escau, la 4a. i última
certificació, l’acta de de recepció i el certificat final d’obra del subministrament
i col·locació de papereres al terme municipal de Mont-roig del Camp.
15.Contractació. Expedient 13748/2018. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a la
segona pròrroga del contracte derivat 2015-05-D01 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a
l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).
16.Contractació Expedient 13513/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de llibres
infantils, juvenils i d'adults per les biblioteques municipals de Mont-roig del
Camp i Miami Platja.
17.Contractació. Expedient 12796/2018.Adjudicar, si s’escau, l’execució de les
obres de consolidació de la façana de l’immoble situat al c. Mare de Déu de la
Roca núm. 53 de Mont-roig del Camp.
18.contractació. Expedient 13775/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de
manteniment de les centrals telefòniques de l’Ajuntament i les seves oficines.
19.Contractació. Expedient 13672/2018. Adquirir, si s’escau, un SAI pel servidor
de l’oficina de la Policia Local de Miami Platja.
20.Recursos Humans: Expedient 12250/2018. Denegar, si s’escau, l’adscripció
temporal en comissió de serveis sol·licitada per un agent de la policia local
21.Recursos Humans. Expedient 13772/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la quota mensual de la pòlissa d’assistència sanitària prevista per l’any
2019.
22.Cultura. Expedient 11874/2018. Aprovació de l'import dels premis del Concurs
de Pessebres 2018
23.Activitats. Expedient 8550/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a pl. Tarragona, 2, av.
del Mar, 16 (segons cadastre) de Miami Platja
24.Activitats. Expedient 4522/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de centre de jardineria al c/
Dr. Antoni Pujades i Fabregat núm. 6, av. del Mar, 16 (segons cadastre) de
Miami Platja
25.Activitats. Expedient 8185/2018. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior de l’activitat de comerç d’objectes de

segona mà, a l’av. Los Ángeles, 13 de Miami Platja
26.Activitats. Expedient 5755/2017. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar i
restaurant a l’av. de Cadis, 11 de Miami Platja
27.Disciplina urbanística. Expedient 5662/2017. Desestimar, si escau, la
sol·licitud de revisió de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de data
16 d’agost de 2018, pel qual es desestima el recurs de revisió interposat.
28.Disciplina urbanística. Expedient 7076/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
29.Disciplina urbanística. Expedient 10514/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
30.Disciplina urbanística. Expedient 11311/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
31.Disciplina Urbanística. Expedient 10510/2017. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
32.Obres. Expedient 13259/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d'una piscina d'ús privat, situada al c. Formentera, 36 de Miami
Platja.
33.Obres.Expedient 7077/2018. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d’una piscina privada situada al c. Amposta, 52 de
Miami Platja.
34.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

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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