Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/3

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / de gener / 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
2. Intervenció. Expedient 330/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Expedient 8998/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona per l’espai coworking, 2017
4. Intervenció. Expedient 6816/2017. Aprovar, si s’escau, les factures
corresponents al servei de socorrisme de Mont-roig del Camp durant l’estiu
2017, de l’empresa Aunar Group 2009 S
5. Intervenció. Expedient 4635/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de les
subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona, de promoció del
Turisme per al 2017.
6. Serveis Econòmics. Expedient 14066/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de la liquidació de la llicència d’ocupació de la via pública
per a la instal·lació de terrasses o vetlladors –Bar Frankfurt.
7. Serveis Econòmics. Expedient 13992/2017.Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de pagament de l’ocupació temporal d’una porció del domini
públic marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables o bens mobles, a les
platges de Mont-roig del Camp, (taxa platges i costes 2017)
8. Hisenda. Expedient 287/2018. Proposta d’aprovació de despesa d’inversió
abans de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdits
obligatoris
9. Cadastre. Expedient 11837/2017. Estimar la baja de la liquidación de
plusvalía municipal, y devolución de cuota, considerando la inexistencia de
incremento de valor en la transmisión efectuada.
10.Cadastre. Expedient 10856/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que les dates són correctes, que el càlcul
realitzat s’ha fet seguint escrupolosament la normativa d’aplicació i que no
queda provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
11.Cadastre. Expedient 10855/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
27.Afers sobrevinguts
C) Precs i preguntes
---
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l’autoliquidació de plusvàlua, atès que les dates són correctes, que el càlcul
realitzat s’ha fet seguint escrupolosament la normativa d’aplicació i que no
queda provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
12.Educació. Expedient 13487/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa del servei de
transport escolar per al curs 2017-2018 dels usuaris A. G. L. M. i J. J. M. S.
13.Educació. Expedient 428/2018. Aprovar, si s’escau, , les sol·licituds d’alta i les
tarifes del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, dels alumnes D.
P. O., G. O. G. i B. R. P. O.
14.Educació. Expedient 466/2018. Constitució o Supressió d'Òrgans Col·legiats.
Designació membres comissió representativa-institucional Pla educatiu
d'entorn
15.Educació. Expedient 407/2018. Aprovar, si s’escau, , les sol·licituds d’alta i les
tarifes del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de les alumnes
D. i L. R. R.
16.Educació. Expedient 218/2018.Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’alta i la
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna L. R.
L.
17.Educació. Expedient 470/2018. Organització i Inscripció en Activitats o
Cursos. Modificació parada bus escolar - Via Marina
18.Llicències. Expedient 11459/2017. Llicència d'obres majors. Concedir, si
s’escau, llicència consistent en la legalització edificació auxiliar adossada a
veí a la parcel•la situada al c. Paco Candel núm. 9.
19.Llicències. Expedient 13168/2017. Llicència de piscina. Concedir, si s’escau,
llicència consistent en la construcció d’una piscina privada i modificació de
tancaments de la parcel·la a l’av. Cadis núm. 40
20.Activitats. Expedient 2487/2017.Iniciar, si escau, el corresponent expedient de
procediment d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de bar i
restaurant “kebab Pak Miami” situat a la pl. de Tarragona, 3, de Miami Platja
21.Activitats. Expedient 6212/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
de procediment d’esmena de deficiències per al canvi de titularitat de
l’exercici de l’activitat de bar i restaurant “Restaurante Calazul” situat al
Passeig Marítim 116, edifici Calazul de Miami Platja
22.Infraccions. Expedient 12949/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
23.Infraccions. Expedient 10377/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
24.Infraccions. Expedient 13587/2017. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador.
25.Disciplina urbanística. Expedient: 8757/2017. Denegar, si escau, la cessió de
dades personals sol·licitada.
26.Contractació. Expedient 13752/2017. Aprovar, si s’escau, els serveis
necessaris per a l’assistència i participació a la fira Matka a Hèlsinki,
Finlàndia.

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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