
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2018/15 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 11 / d’abril / 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 4 d'abril de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 3910/2018. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 3769/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació 

de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus 
Sòlids urbans del xalet situat al carrer Bertran de Castellet, 7 1 00 03, per 
canvi de subjecte passiu.

4. Serveis Econòmics. Expedient 3776/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus 
Sòlids urbans del xalet situat a l’avinguda Califòrnia 37, per canvi de subjecte 
passiu.

5. Serveis Econòmics. Expedient 1878/2018. Aprovar, si s’escau, l’acceptació de 
la subvenció en espècie del departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya –OSIC- per l’adquisició de novetats editorials en català per a les 
biblioteques públiques.

6. Serveis Econòmics. Expedient 1879/2018. Aprovar, si s’escau, l'acceptació de 
la subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
–OSIC- per l’adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

7. Intervenció Expedient 3339/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de 
subvenció a la Diputació de Tarragona per activitats culturals de caràcter 
singular.

8. Cadastre. Expedient 3536/2018. Inadmitir lo solicitado en cuanto al 
procedimiento especial de revisión de actos firmes y declaración de nulidad 
de la liquidación de plusvalía municipal. Desestimar la iniciación de oficio del 
procedimiento de revocación.

9. Cadastre. Expedient 3540/2018. Acceptar la cessió de terreny per a vials de 
Miami Platja, en dos trams, un de l’av Barcelona i l’altre del c. Rafael Alberti.

10.Cadastre. Expedient 2647/2018. Instar a la immatriculació en el Registre de la 

 



 

Propietat, i a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, del tram de la 
carretera nacional 340 al seu pas per Miami Platja.

11.Cadastre. Expedient 10014/2017. Estimar la baja de la liquidación de 
plusvalía municipal, y nueva liquidación, atendiendo que el domicilio habitual 
de la transmitente es incorrecto.

12.Cadastre. Expedient 3684/2018. Estimar la baixa de la liquidació de 
plusvàlua, considerant el Decret de nul.litat del Jutjat anul.lant l’adjudicació 
esdevinguda per Procediment Hipotecari.

13.Contractació.Expedient 3763/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament 
elèctric per un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la plaça 
Tarragona.

14.Contractació. Expedient 3623/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’un 
vehicle per a l’assistència a la Fira Aratur.

15.Contractació. Expedient 3664/2018. Aprobar, si cabe, la contratación del 
Monólogo “No sólo duelen los golpes”, para ofrecerlo a los centros educativos 
de Mont-roig del Camp.

16.Contractació. Expedient 3440/2018. Aprovar, si s’escau, la traducció del 
contingut del nou web del Departament de Turisme a l’anglès i francès.

17.Contractació. Expedient 3438/2018. Adjudicar, si s’escau, la producció de 
fotografies promocionals “ La teva casa de vacances”.

18.Contractació. Expedient 3568/2018. Contractar, si s’escau, la retolació dels 
mòduls del servei de salvament de les platges del nostre municipi.

19.Contractació. Expedient 13659/2017. Aprovar, si s’escau, la 2a. i última 
certificació, el certificat final d’obra i l’acta de recepció de les obres de reforma 
de les instal•lacions de l’oficina de serveis socials Miami Platja.

20.Contractació. Expedient 312/2016. Aprovar, si s’escau, la pròrroga de 
l’autorització per exercir l’activitat de parc aquàtic flotant PA-02 a la platja 
Cristall.

21.contractació.Expedient 1791/2018.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un 
servei per securitzar i adequar les comunicacions de la xarxa informàtica 
entre l’Ajuntament i les seves oficines.

22.Serveis Socials. Expedient 3162/2018. Aprovar, si s’escau, el Conveni de 
col·laboració entre l’ Ajuntament de Mont-roig del Camp, Associació de jubilats 
Casal d’avis Sant Jaume de Miami Platja i la Fundació bancària ”La Caixa” 
per al desenvolupament dels projectes del Programa de gent gran.

23.Serveis Socials. Expedient 2038/2018. Aprovar, si s’escau, el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Assemblea Local de 
la Creu Roja Espanyola de Mont-roig del Camp, en matèria de serveis socials.

24.Cultura. Expedient 2709/2018. Organització del Liceu a la fresca el 16 de juny 
de 2018.

25.Departament d'Educació. Expedient 3974/2018. Cessió d’ús d’equips 
informàtics a l’Institut Antoni Ballester

26.Recursos Humans. Expedient 730/2018. Aprovació de les bases específiques 
i convocatòria pública del procés selectiu per la creació d’una Borsa de 
Treball de Bibliotecari\ària

27.Recursos Humans. Expedient 1504/2018. Denegar, si s’escau, l’adscripció 
temporal en comissió de serveis sol·licitada per un agent de la policia local

28.Obra Pública. Expedient 3936/2018. Aprovar inicialment, si s’escau, la 
memòria valorada per la remodelació del sistema de recollida de RSU de la 
plaça Mossèn Gaietà Ivern.

29.Activitats. Expedient 3795/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 24 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 

 



 

de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

30.Activitats. Expedient 3796/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de 
l’autorització de la parada número 25 del Mercat Setmanal de Miami Platja la 
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami 
Platja, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, 
per l’exercici 2018.

31.Activitats. Expedient 3793/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de 
l’autorització de la parada número 22 del Mercat Setmanal de Miami Platja la 
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami 
Platja, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, 
per l’exercici 2018.

32.Activitats. Expedient 3798/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 28 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

33.Activitats. Expedient 3794/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 23 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

34.Activitats. Expedient 3791/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de 
l’autorització de la parada número 20 del Mercat Setmanal de Miami Platja la 
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami 
Platja, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, 
per l’exercici 2018.

35.Activitats. Expedient 3792/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 21 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

36.Activitats. Expedient 3797/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de 
l’autorització de la parada número 27 del Mercat Setmanal de Miami Platja la 
presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
legalment establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami 
Platja, i la satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, 
per l’exercici 2018.

37.Activitats. Expedient 3746/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 6 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació de 
la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

 



 

38.Activitats. Expedient 3748/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 9 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació de 
la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

39.Activitats. Expedient 3743/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 4 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació de 
la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

40.Activitats. Expedient 3751/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 11 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

41.Activitats. Expedient 3747/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 8 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació de 
la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

42.Activitats. Expedient 3753/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 13 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

43.Activitats. Expedient 3749/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 10 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

44.Activitats. Expedient 3790/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 15 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

45.Activitats. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització de la parada número 
1 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits legalment establerts per a exercir 
l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la satisfacció de l’import 
corresponent a la taxa per llicència municipal, per l’exercici 2018.Expedient 
3740/2018.

46.Activitats.Expedient 405/2018. Inici procediment d'esmena de deficiències per 
a l’exercici de l’activitat de visites guiades al Mas Miró situat al polígon 35, 
parcel·la 20 de Mont-roig del Camp.

47.Activitats.Expedient 2728/2018. Denegar, la transmissió de l’autorització, si 

 



 

s’escau, de la Parada número 58, del mercat setmanal de Miami Platja per a 
l’exercici de la venda no sedentària

48.Activitats.Expedient 2153/2018. Inici del procediment de control posterior de 
l’activitat de supermercat “Dia” situada a la Ctra. Colldejou, 2 de Mont-roig del 
Camp.

49.Activitats.Expedient 1850/2018. Inici del procediment d'esmena de 
deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar sense 
terrassa “Tacos Dorados” al c/ Lanzarote, 26, local 3 de Miami Platja.

50.Activitats.Expedient 2989/2018. Inici procediment d’esmena de deficiències 
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar i restaurant “Sonia” a 
la Partida Pobles, 78 de Mont-roig del Camp.

51.Activitats. Expedient 3742/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització 
de la parada número 2 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació de 
la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment 
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la 
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per 
l’exercici 2018.

52.Activitats.Expedient 3522/2018. Atorgament de la llicència d’ocupació d’un 
espai de 6 m2 a la via pública amb la instal·lació d’una guingueta per la venda 
temporal d’artefactes pirotècnics des del 13 de juny fins al 30 de juny de 2018 
al c/ de Perú, 1 de la urbanització Costa del Zèfir.

53.Activitats.Expedient 13817/2017. Requeriment d'esmena de les deficiències 
plantejades pels Serveis Tècnics Municipals i documentació que manca en la 
tramitació de la llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat d’aparcament, 
taller mecànic i rentatge interior de cisternes dels vehicles de recollida de 
residus i neteja viària, situada a l’av. de Califòrnia, 11 de Miami Platja.

54.Activitats.Expedient 3523/2018. Atorgament de la llicència d’ocupació d’un 
espai de 9 m2 a la via pública amb la instal·lació d’una guingueta per la venda 
temporal d’artefactes pirotècnics des del 15 de juny fins al 30 de juny de 2018 
a la pl. del Doctor Fleming de Miami Platja.

55.Infraccions: Expedient 12664/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat en matèria de tinència d’animals.

56.Infraccions. Expedient 3186/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador en matèria de protecció d’animals.

57.Infraccions. Expedient 2881/2018. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos.

58.Infraccions: Expedient 12909/2017. Resolució, si escau, del corresponent 
procediment sancionador iniciat.

59.Infraccions. Expedient 2779/2018. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos.

60.Obres.Expedient 2391/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina, situada a l’av. Europa núm. 25 de la urbanització 
Pins de Miramar.

61.Obres. Expedient 774/2016. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per l’ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat , situat 
al c. Amposta núm. 15.

62.Disciplina urbanística: Expediente 5379/2017 OE. Declarar, si procede, la 
caducidad del procedimiento de orden de ejecución y archivar el expediente 
administrativo de referencia.

63.Disciplina urbanística: Expediente 3759/2018. Iniciar, si procede, el 

 



 

procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y ornato 
público.

64.Disciplina urbanística. Expediente 11331/2017. Resolución, si procede, del 
procedimiento sancionador debido a una presunta infracción urbanística.

65.Disciplina urbanística. Expedient 8773/2017. Sobreseure, si escau, el 
procediment iniciat per restauració de la legalitat.

66.Disciplina urbanística. Expedient 2810/2017. Desistiment del tràmit d’emissió 
de certificat de no infracció i devolució, si escau, del pagament efectuat en 
concepte de taxa.

67.Disciplina urbanística. Expediente 11330/2017. Sobreseer, si procede, el 
procedimiento iniciado por restauración de la legalidad.

68.Disciplina urbanística: Expedient 2636/2018. Iniciar, si escau, el procediment 
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

69.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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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