Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/12

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

27 / de març / 2019 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 20 de març de 2019
2. Serveis Econòmics. Expedient 4151/2019. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 4053/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
fraccionament de pagament de la Taxa per aprofitament especial o utilització
privativa dels béns de domini públic – autorització de la venda no sedentària
de la parada número 7 i 9 del Mercat setmanal de Mont-roig del Camp de
l’exercici 2019.
4. Serveis Econòmics. Expedient 4080/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat a l’ avinguda Barcelona 161-13 i carrer Deu
Horus, 8 1 00 H7, per canvi de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 4191/2019. Aprovar, si s’escau, de
fraccionament de pagament de la liquidació Taxa provisional per tramitació
procediment de Comunicació prèvia de l’activitat de comerç a l’av Barcelona,
100 de Miami Platja expedient 291/2019.
6. Serveis Econòmics. Expedient 4072/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2013/032407.
7. Serveis Econòmics. Expedient 4059/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2008/048884
8. Serveis Econòmics. Expedient 5231/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació
corresponent a la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per
l’espai coworking, 2018
9. Serveis Econòmics. Expedient 14067/2017. Aprovar, si s’escau, la factura
corresponent a la prestació del servei de sanejament dels sistemes de
sanejament de Mont-roig del Camp de les despeses indirectes del 2018.
10.Serveis Socials. Expedient 2816/2018. Aprovar, si escau, la modificació de
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l’acord de la Junta de Govern Local del dia 11 de juliol de 2019 sobre
l’adjudicació econòmica de la subvenció als centres educatius, per facilitar
l’educació escolar dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig del
Camp
11.Recursos Humans. Expedient 706/2019. Concedir, si s’escau, una gratificació
per antiguitat en complir-se els 30 anys de serveis prestats a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp
12.Contractacions.Expedient 6207/2018.Aprovar, si s’escau, la 3a certificació de
les obres de construcció d’una zona poliesportiva a la Pista d’Estiu, dins del
Barri de la Florida (Pla de Barris).
13.Contractacions.Expedient 3836/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de vigilància per a la Fira del Vi de Miami Platja 2019
14.Contractacions.Expedient 3214/2019.Aprovar, si s’escau, la compra de 27
camals tàctics i 27 adaptadors per al cinturó de servei dels agents de la
Policia Local
15.Contractacions.Expedient 3437/2019.Aprovar, si escau, la contractació del
servei de publicitat a Costa Magazine per difondre les activitats que
desenvolupa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
16.Contractacions.Expedient 3878/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de la
col•locació de banderoles publicitàries de la Fira del Vi de Miami Platja
17.Contractació. Expedient 13339/2018. Adjudicar, si s’escau, el servei de
redacció del document de definició arquitectònica del projecte bàsic, el
projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut d’un nou centre sociocultural a
Mont-roig del Camp.
18.Contractació. Expedient 13444/2017. Requerir, si s’escau, la presentació de
l’informe final descriptiu de les obres de construcció d’un pou pel sistema de
rotopercusió a la finca amb referència cadastral 7643801CF2474S0001PD de
la urbanització Solemio
19.Disciplina urbanística: Expedient 2081/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat
urbanística, atorgant termini.
20.Disciplina urbanística: Expedient 7309/2018. Aprovar, si escau, el
desglossament de la liquidació definitiva de les despeses ocasionades per
l’execució subsidiària, consistent en l’enderroc parcial de l’immoble ubicat a
l’av. Cadis, 7.
21.Infraccions. Expedient 9745/2018. Resolució, si escau, del corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
22.Infraccions. Modificar, si escau, l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
de data 28 de novembre de 2018, en relació a l’expedient 11435/2018, atesa
l’existència d’un error material en el dia dels fets, on posa vista l’acta de la
Policia Local núm. 574/2018 de data 2 d’agost de 2018 ha de posar vista
l’acta de la Policia Local núm. 574/2018 de data 21-8-2018.
23.Activitats Expedient 13988/2018. Autoritzacions de Venda Ambulant
Transmissió parada 63 mercat Miami
24.Medi Ambient: Expedient 9945/2018. Requerir, si s’escau, als propietaris/es
de l’habitatge situat al c. del Pintor Fortuny núm. 63 de Miami Platja, que
procedeixin a la neteja del morrut de la palmera
25.Medi Ambient: Expedient 1173/2019. Requerir, si s’escau, al propietari de la
finca situada al polígon 40 parcel·la 81 de la urbanització Masos d’en Blader,
el tancament d’un pou obert
26.Medi Ambient: Expedient 1946/2019. Requerir, si s’escau, al propietari de la

finca situada al polígon 24 parcel·la 15 del Mas del Frare, el tancament d’un
pou obert
27.Medi Ambient: Expedient 1172/2019. Requerir, si s’escau, al propietari de la
finca situada al polígon 40 parcel•la 80 de la urbanització Masos d’en Blader,
el tancament de dos pous oberts
28.Medi Ambient: Expedient 1477/2019.Requerir, si s’escau, al propietari de la
finca situada el passeig del Mediterrani núm. 102 de Miami Platja, el
tancament d’un pou obert
29.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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