Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/30

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària
Motiu: «Per ser festa local a Miami Platja "Sant Jaume" el
dimecres 25 de juliol de 2018»

Data i hora

26 / de juliol / 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 de juliol de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 8876/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions
3. Serveis Econòmics. Expedient 8848/2018. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a la taxa de recollida d’escombraries, eliminació de residus de
temporada (guinguetes platges) de l’exercici 2018.
4. Serveis Econòmics. Expedient 478/2018. Aprovar, si s’escau, la divisió de la
liquidació de la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids
urbans de l’exercici 2018 de l’habitatge situat al carrer Mercè, 4 1 00 02.
5. Serveis Econòmics. Expedient 8661/2018. Aprovar, si s’escau, la divisió de la
liquidació de la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids
urbans de l’exercici 2018 de l’habitatge situat a l’avinguda Barcelona, 165 2 3
0 3.
6. Serveis Econòmics. Expedient 8622/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans del local situat a l’avinguda California, 21 L 00 08, per canvi de
subjecte passiu.
7. Serveis Econòmics. Expedient 8412/2018. Aprovar, si s’escau, la devolució de
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans dels
exercicis 2016 i 2017 del local del carrer Cambrils, 3 per no tenir comptador
d’aigua i llum, segons acord de Junta de Govern Local de 09/09/2015.
8. Cadastre. Expedient 6146/2018. Estimar la solicitud de la anulación de la
liquidación de plusvalía (IIVTNU) PV 23354, considerando que queda
demostrada la inexistencia de incremento de valor en la transmisión del solar.
9. Intervenció. Expedient 14067/2017. Aprovar, si s’escau, les factures de
manteniment del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de
Mont-roig del Camp, de gener a l’abril del 2018.
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10.Contractació.Expedient 8702/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’edició de lones i vinils publicitaris pel recinte firal de la Fira Cullerada
2018.
11.Contractació. Expedient 8270/2018. Adjudicar, si s’escau, els treballs de
neteja de la franja forestal de 25 metres a la zona del Riu LLastres
12.Contractació. Expedient 8765/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de vigilància
per la Fira 2018, que es durà a terme des de el dia 3 al 5 d’agost a Mont-roig
del Camp.
13.Contractació.Expedient 6649/2018. Adjudicar, si s’escau, la substitució de tot
el camí de fusta del bosc del Llastres, fins la passarel·la de fusta, per un
paviment de formigó estampat
14.Contractació. Expedient 8675/2018. Aprovar, si s’escau, la reimpressió de
l’opuscle de senderisme de Mont-roig del Camp – Miami Platja
15.Contractació.Expedient 8722/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició d’un
programari de realització de còpies de seguretat dels servidors de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
16.Serveis Jurídics. Expedient 6662/2017. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 147/2018, de data 12 de març de2018, envers al recurs d’apel·lació
núm. 247/2017 dimanant del PA 562/2012 interposat per J. G. C.
17.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 8947/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, el projecte de les obres de substitució d’un tram d’aigua potable als
carrers Camamilla, Fonoll, Espígol i Ortiga de la urbanització Rustical
Mont-roig, Mont-roig del Camp
18.Activitats.Expedient 3550/2018. compliment de tots el requisits de
formalització en la tramitació de la llicència per a l’exercici de l’activitat
d’atraccions firals per la temporada 2018 a l’av. Barcelona, 133-135 de Miami
Platja
19.Activitats.Expedient 11215/2017. Atorgament de llicències d'ocupació
temporal de les platges del municipi temporada 2018.
20.Activitats. Expedient 5441/2018. Autoritzar, si s’escau, la renovació de la
parada número 6 del Mercat Setmanal de Mont-roig del Camp
21.Activitats Expedient 4194/2017.Declarar conclòs el procediment de control
posterior incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per al
canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat d’aparthotel vacacional a la zona
hotelera de la urbanització Bonmont Terres Noves; i comunicar, si escau, el
compliment de tots el requisits de formalització del règim de comunicació del
canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat
22.Disciplina urbanística. Expedient 225/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador iniciat.
23.Disciplina urbanística. Expedient 8581/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
24.Disciplina urbanística. Expedient 8587/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
25.Disciplina urbanística. Expediente 8378/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y
ornamento público.
26.Disciplina urbanística. Expedient 8611/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
27.Disciplina urbanística. Expedient 8665/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
28.Disciplina urbanística. Expediente 8576/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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ornamento público.
29.Disciplina urbanística: Expedient 2329/2018. Arxivar, si escau, l’expedient
administratiu de referència, atès que els interessats han realitzat les
actuacions requerides per aquesta Corporació.
30.Disciplina Urbanística. Expedientes 4251/2018 y 4252/2018. Sobreseimiento,
si procede, del procedimiento de restauración de la legalidad y del
procedimiento sancionador iniciados por restauración de la legalidad y pago
de la sanción correspondiente.
31.Disciplina urbanística. Expedient 674/2016. Reiteració, si escau, de l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.
32.Disciplina urbanística. Expedient 11310/2017. Reiteració, si escau, de l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.
33.Infraccions. Expedient 13847/2017. Desestimar, si escau, el recurs de
reposició interposat en relació a la resolució del procediment sancionador del
procediment iniciat.
34.Infraccions. Expedient 2272/2018 i 4607/2018. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat i del procediment sancionador
iniciats, atès que la propietat no té la possessió judicial de l’immoble.
35.Obres.Expedient 2759/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i
una piscina d’ús privat, situada al c. de República Argentina núm. 56 de la
urbanització Costa Zèfir.
36.Obres. Expedient 1858/2018.Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina i condicionament exterior de la parcel•la situada al
c. de la Rioja núm. 17 de la urbanització Pi Alt.
37.Obres. Expedient 5875/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’infraestructures de fonamentació i serveis per a la instal•lació
provisional d’un mòdul prefabricat de 180 m2, situat a l’Av. de Cadis núm. 83,
a nom de Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona – Generalitat de
Catalunya.
38.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 tres habitatges adossats i una piscina, situat al c. de
Vandellòs, núm. 3 de Miami Platja. Expedient 5243/2018. Declaració
Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística
39.Urbanisme. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a la
construcció de dos habitatges i dues piscines situat al c. de Llevant, núm. 4
de la urbanització Pi Alt (expedient 6487/2018 RC_PO). Expedient 6487/2018.
Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística
40.Secretaria. Expedient 6997/2018. Cessió d'ús de l'aparcament davant
l'establiment Papaya a la Urbanització El Casalot.
41.Recursos Humans: Expedient 8499/2018. Deixar sense efectes, si s’escau, la
Borsa de Treball d’Arquitecte Tècnic.

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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