Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/12

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data i hora

22 / de març / 2018 a les 13:00

Lloc

Oficines Municipals de Miami Platja

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 14 de març de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 3173/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 3059/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de les liquidacions de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, dels exercicis 2015,
2016 i 2017 del local situat a l’avinguda Catalunya, 49 L 3, per canvi de
subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1229/2018. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
5. Serveis Econòmics. Expedient 3152/2018. Aprovar, si s’escau, la suspensió
de les liquidacions de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres i les reserves de la via pública per a aparcament a l’avinguda de
Barcelona en el tram afectat per les obres.
6. Serveis Econòmics. Expedient 3166/2018. Aprovar, si s’escau, sol•licitar una
subvenció a la Diputació de Tarragona pel servei de control de plagues, 2018
7. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de febrer per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
8. Cadastre. Expedient 3332/2017. Desestimar la compensació de deutes
tributàries en relació al pagament en espècies i els perjudicis ocasionats per
l’estimació per silenci administratiu de sol.licitud de llicència d’obres, i iniciar
expedient de responsabilitat patrimonial.
9. Turisme. Expedient 3042/2018. Aprovació de Conveni de col·laboració entre
la Fundació Mas Miró i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la promoció
i difusió del Mas Miró a Mont-roig del Camp
10.Impuls Econòmic: Expedient 2328/2018. Aprovar, si s’escau, les fiances per
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als cursos del Pla de Formació 2018.
11.Esports Expedient 2897/2018. Aprovar el Conveni de col·laboració esportiva
entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Costa Daurada Cup S.L.
12.Esports. Expedient 2813/2018. Aprovar el Conveni de col·laboració esportiva
entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Sport Events Enterprise S.L.
13.Educació. Expedient 2944/2018. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel
servei escolar de la llar d’infants, pel curs 2017-2018, per ser titular d’un títol
de Família monoparental general, a l’alumne A. S. O.
14.Educació. Expedient 2884/2018. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’exempció
de pagament de la tarifa del servei de transport escolar del curs 2017-2018, a
l’alumne S. K.
15.Educació. Expedient 3004/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’exempció
de pagament de la tarifa del servei de transport escolar del curs 2017-2018, a
l’alumna H. K.
16.Contractació. Expedient 1789/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de
manteniment de les centrals telefòniques de l’Ajuntament i les seves oficines
per un termini de sis mesos.
17.Contractació. Expedient 2991/2018. Aprovar l'arrendament de 2 mòduls per a
cobrir el servei de Vigilància i Salvament a les platges del municipi: Platja de
la Casa dels Lladres i Cala dels Vienesos – Platja dels Penyals.
18.Contractació. Expedient 3063/2018. Aprovar, si s’escau, la subscripció a
l’aplicació informàtica de l’empresa Auloce, SA per la plataforma de Hacienda
Local.
19.Contractació. Expedient 802/2018. Aprovar, si s’escau, els serveis necessaris
per a la senyalització del paisatge de Joan Miró al municipi.
20.Contractació. Expedient 2914/2018. Contractar, si s’escau, la publicitat a
l’especial de Setmana Santa al Diari de Tarragona.
21.Contractació. Expedient 4648/2017. Aprovar, si s’escau, la renovació de les
autoritzacions d’explotació comercial a les platges de Mont-roig del Camp i
declarar deserta la instal·lació 18.
22.Contractació.Expedient 11895/2017. Declarar deserta, si s’escau, la licitació
per procediment obert per la contractació del lloguer, manteniment i neteja de
sanitaris químics a diverses platges de Mont-roig del Camp per l’any 2018.
23.Activitats-Expedient 2958/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
24.Activitats-Expedient 2970/2018 .Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
25.Activitats-Expedient 2962/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
26.Activitats-Expedient 2974/2018. Denegar, si s’escau, la llicència d’ocupació
de via pública amb taules, cadires i expositors i requerir l'abonament de la
part proporcional de les taxes corresponents als mesos de Gener, Febrer i
Març de l’any 2018.
27.Activitats-Expedient 2960/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
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mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
28.Activitats-Expedient 2951/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
29.Activitats-Expedient 2975/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
30.Activitats.Expedient 13132/2017. Comunicació compliment de tots els
requisits del règim de comunicació del canvi de titularitat del bar i gelateria
"Tropik" al c/ de la Vall d'Aran, 19 de Miami Platja.
31.Activitats-Expedient 2933/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors , i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
32.Activitats-Expedient 2935/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
33.Activitats.Expedient 13096/2017. Inici procediment d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l'activitat de bar i restaurant "La Tasqueta" al c/
d'Aureli Escarré, 6 de Mont-roig del Camp.
34.Activitats.Expedient 12931/2017. Comunicació compliment de la modificació
no substancial de l'activitat de bar i gelateria amb exposició i venda d'articles
de regal a l'av. de Barcelona, 116, local 1 de Miami Platja.
35.Activitats-Expedient 2927/2018. Renovar, si s’escau, fins a l’ 1 d’abril de
2018, la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i
requerir l'abonament de la part proporcional de les taxes corresponents als
mesos de Gener, Febrer i Març de l’any 2018.
36.Activitats.Expedient 13271/2017.Inici procediment d’esmena de deficiències
activitat de bar a la pl. de Tarragona, 7 de Miami Platja.
37.Activitats.Expedient 12980/2017. Inici del procediment d'esmena de
deficiències per a la modificació no substancial de l'activitat de bar i restaurant
"Le Pecheur" al c/ del Típic Pescador, 12 de la urbanització Parc Mont-roig.
38.Activitats.Expedient 10900/2017. Inici procediment d’esmena de deficiències
del canvi de titularitat de l'activitat de bar "Maikao" situat a la partida Prats, 57
de Mont-roig del Camp.
39.Activitats.Expedient 3711/2017. Comunicació del compliment dels requisits,
finalització procediment d’esmena de deficiències i arxiu de l’expedient del
canvi de titularitat del bar i restaurant "Aprop" al c/ del Doctor Josep Sagarra,
44-46 de Mont-roig del Camp.
40.Activitats.Expedient 12372/2017. Verificació formal i suficiència de la
documentació per la tramitació de la llicència ambiental del Playa Mont-roig
Camping Resort a la crta. Nacional 340, km 1136.
41.Activitats.Expedient 12617/2017. Inici de procediment d'esmena de
deficiències de l'activitat de bar i restaurant "Ginger Café" situada a l'av. de
Barcelona, 108, local 2 de Miami Platja
42.Activitats.Expedient 216/2016. Comunicació de l'incompliment d'algunes
condicions establertes en el plec de clàusules reguladores del procediment
per atorgament d'autoritzacions municipals d'explotació comercial a les
platges per temporada 2016-2020

43.Activitats.Expedient 7790/2017. Comunicació de la liquidació definitiva de la
taxa d'ocupacio temporal de la Cala dels Àngels amb la instal·lació 19 l'any
2017.
44.Activitas.Expedient 12642/2017. Compliment requisits del canvi de titularitat
de l'activitat de bar i restaurant a l'av. Barcelona, 14, local 14 de Miami Platja.
45.Activitats.Expedient 13384/2017. Inici procediment esmena de deficiències
del canvi de titularitat del bar "Ocho" a l'av. de Barcelona, 37, local B1 de
Miami Platja.
46.Activitats. Expedient 12973/2017. Compliment de la declaració responsabilitat
de l'activitat de perruqueria "Salon" al c/ de l'Uruguai, 16, local 6 de Miami
Platja.
47.Activitats.Expedient 12814/2017. Inici procediment control posterior activitat
de bar sense cuina i amb terrassa "Costadoro" a la pl. de Tarragona, 3, local
D de Miami Platja.
48.Activitat.Expedient 12600/2017. Inici de procediment d'esmena de
deficiències de l'activitat de bar sense cuina "El pati de la Granota" al c/
d'Amunt, 6 de Mont-roig del Camp
49.Infraccions. Expedient 2208/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
50.Recursos Humans: Expedient 2899/2018. Aprovar, si s’escau, el cessament
del Sr. Adrià Benito García, agent interí de la Policia Local de l‘Ajuntament de
Mont-roig del Camp, per finalització de la comissió de serveis del titular de la
plaça.
51.Urbanisme. Expedient 12996/2017. Concedir llicència consistent en la
construcció d’un edifici de locals sense ús i aparcament, situada a l’av. de
Barcelona, núm. 88-90 de Miami Platja, a nom de l’empresa Herbor
Alimentació, S.L. representada pel Sr. Víctor Pujol Hugas.
52.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
---

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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C) Precs i preguntes
---

