Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/2

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

16 / de gener / 2019 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 9 de gener de 2019
2. Serveis Econòmics. Intervenció. Expedient 327/2019. Aprovació, si s’escau,
de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 151/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2014/48171.
4. Serveis Econòmics. Expedient 148/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2010/24584.
5. Serveis Econòmics. Expedient 123/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2007/2145.
6. Serveis Econòmics. Expedient 116/2019. Desestimar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2018/76467.
7. Serveis Econòmics. Expedient 118/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2012/88477.
8. Serveis Econòmics. Expedient 87/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució de la
última quota del fraccionament de la sanció per infracció administrativa a nom
del senyor Jorge Peñalver Alvarez, per duplicitat en el pagament.
9. Intervenció Exp 3166/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona pel control de plagues, 2018
10.Intervenció. Exp 11222/2018. Acceptar la subvenció concedida pel
manteniment de les llars d’infants municipals, curs 2017-2018; i justificar-les a
la Diputació de Tarragona.
11.Departament de Cultura. Expedient 3339/2018. Aprovar, si s’escau, la
justificació de la subvenció per activitats culturals de caràcter singular de la
Diputació de Tarragona, 2018
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12.Departament de Cultura. Expedient 11278/2017. Justificació de la subvenció
per a l’adquisició de mobiliari per a les biblioteques públiques, 2017 i 2018 del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
13.Innovació. Expedient 319/2019. Aprovar, si s’escau, sol·licitar la subvenció
per entitats locals adscrites als plans d’emergència nuclear.
14.Residus i Neteja Viària: Expedient 478/2016. Donar compte, si s'escau, de la
concessió de pròrroga per l'execució i la justificació de la subvenció rebuda
per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica i vegetal de
residus municipals, 2016.
15.Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 concedida a la senyora Tatiana
Rayo Rodríguez
16.Impuls Econòmic: Expedient 246/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit
al senyor Roberto Aledo Menéndez
17.Contractació Expedient 6207/2018. Aprovar, si s’escau, la 1a certificació de
les obres de construcció d’una zona poliesportiva a la Pista d’Estiu, dins del
Barri de la Florida (Pla de Barris).
18.Contractació. Expedient 43/2019. Contractar, si s’escau, una formació en
sensibilització ambiental per les agents cíviques i coordinadora de la
subvenció Treball als Barris 2018.
19.Contractació. Expedient 14498/2018. Contractar, si s’escau, el servei de
transport per les tres primeres sortides del programa Tok’l2 2019 primer
semestre.
20.Contractació. Expedient 293/2019. Adjudicar, si s’escau, la realització d’una
campanya de comunicació anual a la revista Costa Magazine
21.Contractació. Expedient 806/2018. Aprovar, si s’escau, la 3a. certificació de
l’execució de les obres del projecte de la plaça de les Oliveres a Miami Platja
22.Contractació. Expedient 13339/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per
contractar la redacció del document de definició arquitectònica del projecte
bàsic, el projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut d’un nou centre
sociocultural a Mont-roig del Camp, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i prescripcions tècniques i obrir la licitació corresponent
23.Serveis Jurídics. Expedient 7/2019. Donar compte a la Junta de Govern Local
de la baixa de l’assegurança dels vehicles municipals T-8072-AT, 8196-CYL i
1051-BCD.
24.Serveis Jurídics. Expedient 14240/2018. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2018.
25.Serveis Jurídics. Expedient 14305/2018. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 413/2018.
26.Activitats. Expedient 5126/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització de la declaració responsable per a l’exercici de
l’activitat d’oficines d’ús privat d’instal·lacions elèctriques al c/ Menorca, 57
local 2 de Miami Platja
27.Activitats. Expedient 4696/2017. Rectificació d'error material en el
requeriment acordat en la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2018
per l'exercici de l'activitat de centre de docència esportiva al c/ Joan Grifoll, 7
de Mont-roig del Camp
28.Activitats. Expedient 13977/2018. Atorgar, si s’escau, al titular de l’autorització
de la venda no sedentària de la parada número 7 i 9 del Mercat setmanal de
Mont-roig del Camp.

B) Activitat de control
---
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29.Activitats. Expedient 8279/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a l’av. de Cadis, 59,
de Miami Platja
30.Medi Ambient: Expedient 288/2019. Iniciar, si procede, el procedimiento de
ejecución subsidiaria, atendido al incumplimiento del titular de la finca de la
orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento público dictada
por esta Corporación.
31.Medi Ambient: Expedient 12425/2018. Requerir, si s'escau, al propietari de la
parcel·la situada al c. del Ferrocarril s/n de Miami Platja, neteja de la parcel·la
i palmera del morrut
32.Medio Ambiente: Expediente 14359/2018. Ordenar, si procede, a los
propietarios/as de la vivienda ubicada en la c. dels Minaires, 4 de la urb. Club
Mont-roig, limpieza de la parcela, palmera del picudo y podar el arbolado
33.Medi Ambient: Expedient 13384/2018. Requerir, si s'escau, al propietari/a del
conjunt d'habitatges situats a l'av. dels Àngels, 24 de Miami Platja, neteja de
la parcel·la i solucionar temes de salubritat en aigua estancada i putrefacta
que genera males olors.
34.Medi Ambient: Expedient 11570/2018. Requerir, si s'escau, al propietari/a de
l'habitatge situat a l'av. de Califòrnia, 109 Esc.01, Pl.00, Pt.02 de Miami Platja
(entrada pel c. de Pamplona), neteja de la parcel·la i colònia de gats no
controlats.
35.Disciplina urbanística: Expedient 10869/2018. Resoldre, si escau, el
procediment d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre
d’enderrocament dictada per aquesta Corporació.
36.Disciplina urbanística: Expedient 7309/2018. Aprovar, si escau, la liquidació
definitiva de les despeses ocasionades per l’execució subsidiària, consistent
en l’enderroc parcial de l’immoble ubicat a l’av. Cadis, 7.
37.Infracciones. Expediente 8091/2018. Resolución, si procede, del
procedimiento sancionador incoado en materia de uso y aprovechamiento de
las playas.
38.Obres. Expedient 577/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
legalització del canvi d’ús d’habitatge a local per a ús administratiu, situat a
l’av. Barcelona 151 baixos local 6 de Miami Platja.
39.Urbanisme. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
de construcció de dos habitatges situats al c. d’Alemanya, núm. 13 de Miami
Platja, (expedient 13695/2017 RC_PO). Expedient 13695/2017. Comunicació
prèvia de Primera Ocupació
40.Urbanisme. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per la construcció
d’un aparcament cobert al c. del Ter, núm. 3 de la urbanització Via Marina,
(expedient 14050/2018 RC_PO)Expedient 14050/2018. Declaracions
Responsables o Comunicacions Urbanístiques
41.Urbanisme. 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 la Rosa dels Vents, núm. 13 de la urbanització
Platja Cristall, (expedient 11822/2018 RC_PO). Expedient 11822/2018.
Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística
42.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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