Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/19

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

9 / de maig / 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 2 de maig de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 5247/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 4691/2018. Aprovar, si s’escau, les
liquidacions realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al primer
trimestre de 2018.
4. Intervenció Expedient 12592/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció del
Consell Comarcal del Baix per l’arranjament d’un tram del camí de Vilanova
d’Escornalbou, 2017 i aprovar-ne el conveni de col•laboració.
5. Intervenció. Expedient 4680/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per les
despeses de promoció turística i Banderes Blaves del 2018
6. Intervenció. Expedient 4677/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per les
accions de difusió de productes agroalimentaris de qualitat del 2018.
7. Intervenció. Expedient 5231/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona per l’Espai Coworking, 2018
8. Intervenció. Expedient 9966/2017. Aprovar, si escau, la justificació i el
pagament del conveni d’Esport amb el Sr, Josep Florencio Tutusaus, 2017
9. Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la resolució de la
convocatòria de subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de
Mont-roig del Camp per al 2018 a la senyora Tatiana Rayo Rodríguez
10.Cadastre. Expedient 5150/2018. Inadmitir la solicitud de rectificación d’una
liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
11.Cadastre. Expedient 14084/2017. Desestimar la baja de la autoliquidación de
plusvalía municipal y devolución de cuota.
12.Cadastre. Expedient 5152/2018. Inadmitir la solicitud de rectificación, por
improcedente, puesto que la liquidación en su día practicada es firme y
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consentida.
13.Departament d’Educació. Expedient 4423/2018. Aprovar, si s’escau el
conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp en matèria de transport escolar, curs 2017/2018.
14.Contractació. Expedient 4921/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’un
skaterpark per la festa de N-340, que es dura a terme el dia 21 de juliol a
Miami Platja, dintre de la programació de Sant Jaume 2018.
15.Contractació. Expedient 1373/2018. Aprovar, si s’escau, la compra d’una
impressora de targetes per a la Policia Local.
16.Contractació. Expedient 5045/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
Musics de Girona SCCL per la veu, bateria i saxo de l’actuació que realitzarà
el grup “Swing Airlines” el dia 12 de maig de 2018 al Centre Polivalent de
Miami Platja.
17.Contractació. Expedient 4922/2018. Aprovar, si s’escau, el show “Menéalo On
Tour” per la festa de N-340, que es dura a terme el dia 21 de juliol a Miami
Platja, dintre de la programació de Sant Jaume 2018.
18.Contractació. Expedient 4620/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’ambulàncies i el servei de bombers per l’espectacle dels castells de
focs artificials per les festes de Sant Jaume, La Fira i Les Pobles, que es
duran a terme els dies 25 de juliol, 3 i 14 d’agost de 2018.
19.Contractació. Expedient 4914/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de
inflables, festa de l’escuma i trenet per la festa de N-340, que es dura a terme
el dia 21 de juliol a Miami Platja, dintre de la programació de Sant Jaume
2018.
20.Contractació. Expedient 1782/2018. Aprovar, si s’escau, el Pla de Seguretat i
Salut, designar al Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa de
l’obra de la construcció de l’arqueta de trencament de carrega de la EB
Emissari Estany Gelat, a Mont-Roig del Camp.
21.Contractació. Expedient 3472/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de la plaça
desmuntable, pels correbous que es duran a terme els dies 21 i 22 de juliol a
la Plaça del Cinquantenari de Miami Platja, dintre de la programació de les
festes de Sant Jaume 2018.
22.Serveis Jurídics. Expedient 11831/2017. Aprovar, si s’escau, admetre la
reclamació efectuada pel Sr. R. S. F. i ordenar l’abonament de l’import
reclamat a favor del sol·licitant.
23.Serveis Jurídics. Expedient 5023/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació de
l’escriptura notarial dels poders generals per a plets.
24.Activitats.Expedient 4454/2018.Inici de procediment de control posterior de
l’activitat de comerç-ferreteria “Olesti”, al c/ d’en Francesc Riba i Mestre, 8 de
Mont-roig del Camp
25.Activitats.Expedient 724/2018. Requeriment de l’esmena d’objeccions i
documentació que manca per tal d’obtenir el compliment dels requisits de
formalització del règim de comunicació de l’exercici de l’activitat d’hotel de 2
estrelles “Can Salvador” a l’av. Barcelona, 147-149 de Miami Platja
26.Infraccions: Expedient 12261/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
27.Infraccions. Expedient 13587/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
28.Infraccions. Expedient 1685/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
29.Obres.Expedient 4684/2018. Aprovar, si s’escau, l’inici del procediment de

caducitat de la llicència consistent en la construcció de dotze habitatges a l’av.
de Barcelona 88-90, a nom de Plurelco, SL .
30.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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