Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/23

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

6 / de juny / 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 30 de maig de 2018
2. Intervenció. Expedient 6662/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 6759/2018. 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 2007/091611.
4. Serveis Econòmics. Expedient 6748/2018. 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 al Carrer Pau Casals, 28 5 00 0R, per canvi
de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 6710/2018. 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 Los Angeles, 103, per canvi de
subjecte passiu.
6. Serveis Econòmics. Expedient 6641/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans del xalet situat al carrer Terres Noves, 2 6 02 03, per canvi de
subjecte passiu.
7. Serveis Econòmics. Expedient 8458/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació
parcial del projecte presentat al Servei d’Ocupació de Catalunya en la
subvenció per la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local
(AODL), 2017.
8. Contractació. Expedient 6120/2018. Contractar, si s’escau, el lloguer d’una
plataforma flotant d’esbarjo per a la platja de la Pixerota.
9. Contractació. Expedient 6075/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per
l’espectacle d’animació i màgia que es farà a l’Experiència Cov’Art a les
Coves del Roure de la Urbanització Costa Zèfir.
10.Contractació.Aprovar, si s’escau, el servei de vigilància per la festa dels
Correbous 2018, que es durà a terme els dies 21 i 22 de juliol, a la Plaça del
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Cinquantenari de Miami Platja, dintre de la programació de Sant
Jaume.Expedient 5855/2018.
11.Contractació. Expedient 6237/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació del
concert de Blues Alley Quintet, representats per Fusió Artistes i Músics SL,
dins de l’Experiència Cov’Art el 9 de juny de 2018.
12.Contractació.Expedient 6392/2018. Aprovar, si s’escau, el disseny i la
impressió del material gràfic de l’estand de la Fira Exponadó.
13.Contractació. Expedient 13753/2017. Aprovar, si s’escau, la memòria
valorada per la renovació dels serveis existents a l’Ermita de la Mare de Déu
de la Roca i adjudicar-ne els treballs.
14.Contractació.Expedient 6254/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
estand a la Fira Sea Otter Europe per a la promoció del municipi.
15.Serveis Jurídics. Expedient 6570/2018. Donar compliment, si s’escau, a la
resolució adoptada per la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de
Catalunya, en relació a l’expedient de preu just núm. 43/08/0923/0027-17.
16.Serveis Jurídics. Expedient 6007/2018. Iniciar, si s’escau, el procediment de
recuperació d’ofici perquè la Comunitat de propietaris de la urbanització
Guardamar retiri la tanca d’accés situada al carrer del Blat (abans Etersa),
d’aquest municipi.
17.Recursos Humans: Expedient 5361/2018. Contractar, si s’escau, una
Informadora Turística, com a personal laboral temporal, grup C2, amb efectes
des del dia 25 de juny de 2018 i fins al dia 14 de setembre de 2018, amb una
jornada laboral de 33,5 hores setmanals.
18.Recursos Humans: Expedient 5355/2018. Aprovar, si s’escau, la crida del
personal laboral fix-discontinu subrogat d’EMSSA, per formalitzar la
contractació pel període estival 2018 a la Unitat de Turisme.
19.Recursos Humans: Expedient 6287/2018. Concedir, si s’escau, la
compactació del permís de lactància, les vacances, assumptes propis i
excessos de jornada de l’any 2018 a la Sra. Ana Maria Alonso Bartolomé, així
com també concedir una excedència voluntària per cura de fills.
20.Recursos Humans. Expedient 6129/2018. Aprovar, si s’escau, la formalització
del conveni en pràctiques d’una alumna de Batxillerat de l’Escola Elisabeth de
Salou
21.Recursos Humans, Expedient 6374/2018. Fusionar, si s’escau, les dues
borses de treball existents per cobrir les vacants de les places d’Auxiliar
Administratiu en una de sola.
22.Recursos Humans: Expedient 5356/2018. Aprovar, si s’escau, la crida del
personal laboral fix-discontinu subrogat d’EMSSA, per formalitzar la
contractació pel període estival 2018 a la Unitat de Turisme.
23.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6787/2018. Autoritzar, si s’escau, a
Grupo Itevelesa SL, a realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles i
ciclomotors al carrer de les Sorts (darrera de la Fischer) el dia 11 de juny de
2018
24.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3248/2018. Aprovar, si s’escau,
l’error en l’IVA de la memòria valorada del manteniment franges de 25 metres
per protecció contra incendis
25.Activitats.Expedient 3136/2018. Tràmit d’esmena de deficiències per a
l’exercici de l’activitat de bar a l’av. Barcelona,188, local 29 de Miami Platja
26.Activitats.Expedient 3090/2018. tràmit d’esmena de deficiències per al canvi
de titularitat de l’exercici de l’activitat de comerç de roba a l'av. Barcelona, 124
local 1 de Miami Platja.
27.Activitats.Expedient 5929/2018. Inici procediment de control posterior de

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
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l’activitat de bar sense terrassa “El Limonero”, al c/ Vall d’Aran, 21 de Miami
Platja
28.Activitats.Expedient 2385/2017. Comunicació compliment requisits de
formalització del règim de comunicació de l'activitat de bar i restaurant "A
Casa Mia" al c/ Uruguai, 16, local 7 de Miami Platja.
29.Disciplina urbanística: Expedient 2329/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
30.Disciplina urbanística. Expedient 11336/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
31.Disciplina urbanística. Expedient 11971/2017. 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 11335/2017. Sobreseure, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
33.Disciplina urbanística. Expedient 5734/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
34.Disciplina urbanística. Expedient 5728/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
35.Disciplina urbanística: Expedient 1993/2018. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
36.Infraccions. Expedient 6021/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
37.Infraccions. Expedient 6575/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
38.Infraccions. Expedient 6566/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
39.Disciplina urbanística: Expedient 2527/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornat públic.
40.Infracciones. Expediente 6554/2018. Iniciar, si procede, el correspondiente
procedimiento sancionador en materia del buen uso de la vía pública y los
espacios públicos de Mont-roig del Camp.
41.Obres.Expedient 3620/2018. 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, situat al c. de República Argentina núm. 44 de la
urbanització Costa Zèfir, a nom de Miami RK Servicios SL.
42.Medi Ambient: Expedient 1981/2018. Requerir, si s'escau, a fer la neteja del
solar situat a la partida Roques polígon 27 parcel·la 34-d de Mont-roig.
43.Afers sobrevinguts

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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