Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/21

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

23 / 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 9 de maig de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 5666/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes d’abril per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
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. Cadastre. Expedient 12652/2017. Desestimar la baja de las liquidaciones de
plusvalía municipal, considerando que no queda demostrada la inexistencia
de incremento de valor del suelo en la transmisión efectuada.
6. Cadastre. Expedient 14088/2017. Estimar la sol·licitud de baixa i devolució de
quotes de tres autoliquidacions de plusvàlua (IIVTNU). Desestimar la
sol·licitud de baixa i devolució de quota d’una quarta autoliquidació.
7. Turisme. Expedient 6008/2018. Donar compte dels candidats al Premi Nit del
Turisme 2018
8. Contractació.Expedient 5675/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
il·luminació del Mas Miró amb motiu de la Nit del Turisme 2018.
9. Contractació. Expedient 5492/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
concerts del 10è aniversari del K1 dintre de la programació del Kdat-2018.
10.Contractacio.Expedient 5539/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de les
llicències del programari antivirus corporatiu per a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp.
11.Contractació. Expedient 5864/2018. Contractar, si s’escau, l’ambientació de la
Diada del Pop.
12.Contractació. Expedient 5586/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació del
servei de càtering per la realització de la festa de la Gent Gran de Mont-roig
del Camp el dia 29 de maig de 2018.
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13.Contractació.Expedient 5588/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació d’una
empresa de transport públic per dur a terme el trasllat del participants de la
Festa de la Gent Gran del dia 29 de maig del 2018
14.Contractació. Expedient 5673/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de càtering amb motiu de la Nit del Turisme 2018.
15.Contractació. Expedient 5493/2018. Contractar, si s’escau, banderoles
publicitàries per a les Jornades Gastronòmiques del Pop.
16.Contractació. Expedient 5488/2018. Contractar, si s’escau, l’actuació musical
de la Diada de les Jornades Gastronòmiques del Pop.
17.Contractació. Expedient 4932/2018. Contractar, si s’escau, el control de la
legionel•la, la mosca negra i el mosquit tigre al terme municipal de Mon-roig
del Camp.
18.Contractació. Expedient 3538/2018, 3860/2018 i 3861/2018. Aprovar, si
s’escau, la contractació dels castells de focs artificials per les festes majors
d’estiu
19.Contractació. Expedient 5491/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
fitxa tècnica (sonorització i il•luminació) dels diferents actes del 10è aniversari
del K1.
20.Contratació.Expedient 10808/2017. Acordar, si s’escau, la suspensió de
l’execució del contracte de subministrament de programari per a la gestió
integral de la nòmina de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
21.Recursos Humans: Expedient 8455/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació
d’una persona com a agent cívica per ocupar la vacant existent per baixa
voluntària, inclosa al programa Treball al barri 2017, subvencionades pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
22.Serveis Jurídics. Expedient 5489/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació
d’una assegurança per l’espectacle de vaquetes amb motiu de les festes de
Sant Jaume de Miami Platja 2018.
23.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 5943/2018. Requerir, si s’escau, al
Servei Provincial de Costes a Tarragona una actuació urgent per tal de treure
el perill que hi ha en els búnquers i el passadís que els uneix, situats a la
punta de la platja de la Pixerota de Mont-roig del Camp.
24.Medi Ambient: Expedient 5645/2018. Autoritzar, si s'escau, a celebrar el
tercer any que es fa el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica amb la
campanya "Fes un Gest per l'ELA" 21 de juny de 2018
25.Medi Ambient: Expedient 2028/2018. Requerir, si s'escau, a fer la poda de
l'arbrat a l'av. de Viena, 26 de Miami Platja
26.Residus. Expedient 1631/2018. Autoritzar, si s’escau, a la a la campanya
“Let’s Clean Up Europe”, el dia 18 de maig de 10:00h a 12:00h al costat de
l’Institut Antoni Ballester, i els dies 22 i 24 de maig de 10:00h a 12:00h a
l’Estany Salattat de l’Institut Antoni Ballester, i els dies 22 i 24 de maig de
10:00h a 12:00h a l’Estany Salat
27.Obres. Expedient 4217/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. Gran Canària núm. 63.
28.Activitats. Expedient 5437/2018. Revocar, si s’escau, al titular de l’autorització
de la venda no sedentària de la parada número 2 del Mercat Setmanal de
Mont-roig del Camp, per no estar al corrent de pagament de la taxa de
l’exercici 2017.
29.Disciplina urbanística. Expedient 5498/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
30.Disciplina urbanística. Expedient 5287/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística

31.Disciplina urbanística. Expedient 5109/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
32.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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