Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/17

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

25 / 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 18 d'abril de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 4681/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.Aprovació,
si s’escau, de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 4622/2018. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al primer trimestre de 2018
4. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de març per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
5. Serveis Econòmics. Expedient 4415/2018.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 2016/61751.
6. Servicios Económicos. Expediente 3300/2018. Aprobar, si procede, la baja de
la liquidación de la Tasa de recogida, incineración y elimación de residus
sólidos urbanos para el ejercicio 2018 de un local sin actividad y sin
suministro de agua y luz, en la avenida Barcelona, 59 1 00 0A.
7. Serveis Econòmics. Expedient 4402/2018. 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 2015/84516.
8. 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.
9. Serveis Econòmics. Expedient 6585/2017. Aprovar la justificació de la
subvenció pel manteniment del Jutjat de Pau, 2017
10.Serveis Econòmics. Expedient 14067/2017. Justificar, si s’escau, a l’Agència
Catalana de l’Aigua les certificacions de les despeses indirectes i generals del
servei de sanejament durant l’any 2017, i requerir-los una resolució

Codi Validació: 9DCDHJGX7A3QTCREQ2MTNPSGK | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

Xavier Tardiu Bonet (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 24/04/2018
HASH: d55b1465635079224958a6ae2f664880

NOTIFICACIÓ

Codi Validació: 9DCDHJGX7A3QTCREQ2MTNPSGK | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

11.Serveis Econòmics. Expedient 4646/2018. Sol•licitar, si s’escau, la subvenció
del programa específic d’inversions PEXI 2018 de la Diputació de Tarragona.
12.Serveis Econòmics. Expedient 11380/2017. Aprovar, si s’escau, la nota de
càrrec i el pagament corresponent al conveni de col•laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Camp, per la implantació d’una estació de recàrrega ràpida
per a vehicles elèctrics.
13.Serveis Econòmics. Expedient 520/2017. Aprovar, si s’escau, les factures de
les millores de les instal•lacions de sanejament dels sistemes de sanejament
de Mont-roig del Camp del 2017 corresponents a les atribucions AF17000130
i AF17000233.
14.Serveis Econòmics. Expedient 4621/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per
activitats de cultura popular i tradicional, per la restauració dels gegants de la
vila de Mont-roig del Camp.
15.Serveis Econòmics. Expedient 9966/2017. Aprovar, si escau, la justificació i el
pagament dels convenis d’Esport, 2017
16.Impuls Econòmic: Expedient 2601/2017. 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 2017 concedida al senyor Ivan Piqué
Domingo
17.Serveis Socials.Expedient 3510/2018. Aprovar, si s'escau, la concessió de
subvencions a entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o
empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi i que
incloguin a les seves activitats extra-escolars infants de Mont-roig del Camp
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i/o disminució, per el
curs 2017-18.
18.Cadastre. Expedient 4273/2018. Desestimar la sol·licitud d’ anul·lació de la
liquidació de plusvàlua municipal, atès que l’immoble no és l’habitatge
habitual.
19.Cadastre. Expedient 8220/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que no queda provada la inexistència
d’increment de valor del terreny.
20.Cadastre. Expedient 8219/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que no queda provada la inexistència
d’increment de valor del terreny.
21.Cadastre. Expedient 14086/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que no queda provada la inexistència
d’increment de valor del terreny.
22.Contractació. Expedient 3925/2018. Aprovar, si s‘escau, la devolució de la
garantia definitiva per l’obra de senyalització viària de la zona compresa per
l’av. de Cadis, av. de Berlin i l’av. de Barcelona a Miami Platja Fase 2.
23.Contractació.Expedient 12175/2017. Aprovar, si s‘escau, la 3a. i última
certificació, el certificat final d’obra, l’acta de recepció i la factura corresponent
a les obres de la reparació de paviments de voreres i realització de guals
peatonals (Pla de Barris).
24.Contractació. Expedient 10808/2017. Adjudicar, si s’escau, el
subministrament de programari per a la gestió integral de la nòmina de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
25.Contractació. Expedient 3923/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
estand a la Fira Exponadó per a la promoció del municipi.
26.Recursos Humans: Expedient 3625/2018. Concedir, si s’escau, la
compactació del permís de lactància, les vacances i assumptes propis de
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l’any 2017 i les vacances de l’any 2018 a la Sra. Laura Casas Pérez.
27.Activitats. Expedient 4188/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 99 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.
28.Activitats. Expedient 4187/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la parada número 98 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.
29.Activitats. Expedient 4183/2018. Requerir, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la parada número 95 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 4186/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 96 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 4047/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 40 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 4179/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 94 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 4178/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 93 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.Urbanisme. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
de la legalització de l’ampliació habitatge i construcció d’una piscina situat al
c. Verge de la Roca, núm. 1 de la urbanització Club Mont-roig, (expedient
971/2018 RC_PO).
35.Infraccions. Expedient 6571/2017. Desestimar, si escau, el recurs de
reposició interposat contra la resolució del procediment sancionador
6571/2017.
36.Infraccions. Expedient 3949/2018. Iniciar, si escau, el corresponent

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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procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics.
37.Infraccions. Expedient 3950/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics.
38.Disciplina urbanística. Expedient 9360/2017. Sobreseure, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
39.Disciplina urbanística: Expedient 3934/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
40.Disciplina urbanística: Expedient 7053/2017. Declarar, si escau, la caducitat
del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu de
referència.
41.Disciplina urbanística. Expedient 4634/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
42.Disciplina urbanística. Expedient 6063/2017. Sobreseure, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
43.Disciplina urbanística: Expedient 2478/2017. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució.
44.Disciplina urbanística. Expedient 8/2016 IF-RL. Alçar, si escau, la suspensió
de l’executivitat de l’ordre de restauració pel transcurs del termini atorgat i
continuar l’expedient.
45.Disciplina urbanística. Expedient 9361/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
46.Disciplina urbanística. Exp. 6064/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat per una infracció urbanística.
47.Disciplina urbanística: Expedient 2281/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
48.Medi Ambient: Expedient 4193/2018. Requerir, si s'escau, fer la neteja del
solar situat a la Partida Plana, polígon 17, parcel·la 8 de Mont-roig.
49.Medi Ambient: Expedient 7893/2017. Requerir, si s'escau, a fer la neteja de la
parcel·la i piscina del c. de Riudecanyes, 12 de Miami Platja
50.Obres.Expedient 7647/2017. Conceder, si procede, licencia consistente en un
proyecto básico para la construcción de 4 edificios aislados de 6 viviendas y
trasteros cada uno, con un total de 24 viviendas (bloque 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4),
situada en la c. Rosa dels Vents núm. 17 de la urbanización Platja Cristall, a
nombre de Iberebro, SAU.
51.Afers sobrevinguts
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