Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/28

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

11 / 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 4 de juliol de 2018.
2. Serveis Econòmics.Expedient 8335/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8085/2018. Aprovar, si s’escau, el padró fiscals
corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2018.
4. Serveis Socials.Expedient 2816/2018. Aprovació de l’adjudicació econòmica
de les bases de concessió de subvenció els centres educatius, per facilitar
l’educació escolar dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig del
Camp
5. Departament de Cultura. Expedient 7800/2018. Aprovar, si s’escau,
l’atorgament de subvencions directes mitjançant convenis de col•laboració
entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les associacions culturals per a
l’any 2018.
6. Àrea d'Esports. Expedient 4143/2018. Concessió de Subvenció Directa o
Nominativa Esports
7. Departament de Turisme. Expedient 7910/2018. Aprovar, si s’escau, el
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal Baix Camp i els
Ajuntaments de Reus, Riudoms, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp,
Cambrils, Vilanova d’Escornalbou i Vinyols i Els Arcs, que regula el
finançament i execució de la senyalització de la Ruta cicloturística de l’Oli.
8. Departament de Turisme. Expedient 2080/2018. Aprovar, si s’escau, el
Conveni Específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp,
Els Prats Village Beach & Camping Park i Megabici per a la coordinació de
l’esdeveniment esportiu Costa Daurada Bike Race.
9. Departament de Turisme. Expedient 4493/2018. Aprovar, si s’escau, el
Conveni Específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
la Universitat Rovira i Virgili per a la convocatòria del II Premi d’Investigació
“Càmpings de Mont-roig del Camp – Miami Platja.
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10.Impuls Econòmic: Expedient 8323/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit
a la senyora María Cánovas Galán.
11.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6503/2018. Aprovar, si s’escau, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPE per
la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua per a les obres de “Substitució d’un
tram de la canonada d’aigua potable als carrers Camamilla, Fonoll, Espígol i
Ortiga de la urbanització Rustical Mont-roig de Mont-roig del Camp”
12.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6504/2018. Aprovar, si s’escau, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPE per
la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua per a les obres de “Nou ramal de
subministrament de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona al dipòsit
d’Hifrensa al terme municipal de Mont-roig del Camp”
13.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6501/2018. Aprovar, si s’escau, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPE per
la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua per a la construcció de les obres de
“Connexió del dipòsit Casalot Centre (Zona Ranxos) amb el dipòsit General
de Miami per abastir aquest àmbit amb aigua del CAT”
14.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6502/2018. Aprovar, si s’escau, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPE per
la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua per a les obres de “Construcció d’un
pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada d’impulsió fins al
dipòsit Solemio”
15.Obra Pública. Expedient 11658/2017. Aprovar, si s’escau, la recepció del
projecte d’adequació del parc urbà i la intersecció del carrer Casalot amb el
carrer de Bertran de Castellet i, ordenar la seva publicació
16.Obra Pública. Expedient 11656/2017. Aprovar, si s’escau, la recepció de la
memòria valorada per a les obres d’adequació per a zona infantil a la
urbanització Costa Zèfir i, ordenar la seva publicació
17.Contractació. Expedient 5894/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de senyals
orientatius de trànsit per la zona de l'eixample de Mont-roig
18.Contractació. Expedient 8016/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’equips de
sonorització i il•luminació pels grups de música de la festa Marmusik 2018,
que es durà a terme els dies 27 i 28 de juliol, a la Punta del Riu de Miami
Platja, dins de la programació de Sant Jaume.
19.Contractació. Expedient 8014/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de disseny i
impressió per la campanya publicitària de la Festa Major de Sant Jaume
2018.
20.Contractació. Expedient 8196/2018. Aprovar, si s’escau, la reimpressió de
l’opuscle promocional de la Mare de Déu de la Roca.
21.Contractació. Expedient 7855/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de seguretat del recinte firal de la Fira Cullerada 2018.
22.Contractació. Expedient 8013/2018. Aprovar, si s’escau, l’obra de teatre “El
secret de la Lloll”, que tindrà lloc el dia 5 d’agost a la pista d’estiu de
Mont-roig, dins de la programació de la Fira 2018.
23.Contractació. Expedient 13921/2017. Aprovar, si s’escau, la certificació única
de l’obra de millora dels accessos, instal•lació d’una porta i una xarxa de
protecció al camp de futbol de gespa de Miami Platja
24.Contractació. Expedient 2426/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament i
instal•lació d’equip de climatització per la planta baixa del Casal d’Avis de
Mont-roig del Camp.
25.Contractació.Expedient 8093/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament i
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instal·lació d’equip de climatització per l’edifici del K1 de Mont-roig del Camp
26.Contractació.Expedient 5018/2018. Contractar, si s’escau, la compra de tres
desfibril·ladors i un doppler per al terme municipal de Mon-roig del Camp.
27.Contractació. Expedient 69/2016. Aprovar, si s’escau, l’acta de recepció de
l’obra d’execució de dos camps de futbol de gespa artificial al municipi de
Mont-roig del Camp.
28.Recursos Humans: Expedient 7495/2018. Concedir, si s’escau, una
excedència voluntària per cura de fills a una treballadora, auxiliar
administrativa, personal laboral indefinit.
29.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.
30.Disciplina urbanística. Expediente 3759/2018. Estimar, si procede, la petición
de ampliación de plazos solicitada por el interesado; y resolver el
procedimiento de orden de ejecución dictada por esta Corporación.
31.Disciplina urbanística. Expedient 7920/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
32.Disciplina urbanística. Expediente 9357/2017. Desestimar, si procede, el
recurso de reposición interpuesto en relación a la resolución del
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y el orden jurídico
vulnerado.
33.Disciplina urbanística. Expedient 7885/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
34.Disciplina urbanística. Expedient 12633/2017. Arxivar, si escau, l’expedient
administratiu de referència, atès que la interessada ha realitzat les actuacions
requerides per aquesta Corporació.
35.Disciplina urbanística: Expedient 8037/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució subsidiària, atès l’incompliment del titular de la finca de l’ordre
d’execució de conservació, salubritat i ornament públic dictada per aquesta
Corporació.
36.Disciplina urbanística. Expediente 9358/2017. Desestimar, si procede, el
recurso de reposición interpuesto en relación a la resolución del
procedimiento sancionador debido a una presunta infracción urbanística.
37.Disciplina urbanística. Expedient 7139/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
38.Disciplina urbanística. Expedient 8187/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
39.Disciplina urbanística. Expedient 7138/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
40.Disciplina urbanística: Expedient 2369/2018. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
41.Activitats.Expedient 8116/2018. Otorgar, en su caso, la licencia temporal
correspondiente al mercado ambulante del Paseo Marítimo para la temporada
2018.
42.Activitats. Expedient 5971/2018. Inici procediment de control posterior del
canvi de titularitat de l’activitat de supermercat al c/ Posidó, 7 de la
urbanització La Ribera
43.Activitats. Expedient 8117/2018. Atorgament parades 2 i 3 Mercat Passeig
Marítim 2018
44.Activitats.Expedient 7087/2018. Inici tràmit d’esmena de deficiències per al
canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar i restaurant “ al pg. Marítim,
116 de Miami Platja.
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45.Activitats. Expedient 3657/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Bar
Restaurant Los Campesinos la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i
cadires per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
46.Activitats. Expedient 3656/2018. Denegar, si s’escau, la renovació de la
llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors per
l’exercici 2018, atès que segons l’informe emès per Base-Gestió d’Ingressos,
té deutes pendent de pagament amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
47.Activitats. Expedient 3629/2018. Renovar, si s’escau, a la titular la llicencia
d’ocupació de via pública amb taules i cadires per l’exercici 2018, i requerir
l’abonament de les taxes corresponents.
48.Activitats. Expedient 3621/2018. Renovar, si s’escau, a la titular del Bar Martí
la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per l’exercici 2018, i
requerir l’abonament de les taxes corresponents.
49.Activitats. Expedient 3633/2018. Denegar, si s’escau, la renovació de la
llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors per
l’exercici 2018, atès que segons l’informe emès per Base-Gestió d’Ingressos,
té deutes pendent de pagament amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
50.Activitats. Expedient 3650/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Bar Casa
Paco la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per l’exercici
2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
51.Activitats. Expedient 3628/2018. Denegar, si s’escau, la renovació de la
llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors per
l’exercici 2018, atès que segons l’informe emès per Base-Gestió d’Ingressos,
el té deutes pendent de pagament amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
52.Activitats. Expedient 3634/2018. Renovar, si s’escau, a l titular del Bar
Lucciano’s Pizza &Cafè la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i
cadires per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
53.Activitats. Expedient 3616/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Bar A Prop
la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per l’exercici 2018, i
requerir l’abonament de les taxes corresponents.
54.Activitats. Expedient 3595/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Taller
Motokit la llicencia d’ocupació de via pública amb expositors per l’exercici
2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
55.Activitats. Expedient 3586/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Bar
Mediterraneo la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per
l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
56.Activitats. Expedient 3588/2018. Denegar, si s’escau, la renovació de la
llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors per
l’exercici 2018, per no estar convenientment legalitzada l’activitat al titular del
Supermercat Yus.
57.Activitats. Expedient 3606/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Bar El Cafè
la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per l’exercici 2018, i
requerir l’abonament de les taxes corresponents.
58.Activitats. Expedient 3558/2018. Renovar, si s’escau, al titular del Bar
Mont-roig la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per
l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.
59.Activitats. Expedient 4696/2017. tràmit d’esmena de deficiències per a
l’exercici de l’activitat de centre de docència esportiva “Associació Ioga
Mont-roig del Camp Running Peace World” al c/ Joan Grifoll, 7 de Mont-roig
del Camp
60.Activitats.Expedient 11215/2017. Atorgament de llicències d’ocupació
temporal de les platges del municipi, amb instal·lacions desmuntables o béns

mobles per a la seva explotació comercial durant la temporada turística 2018.
61.Activitats.Expedient 691/2016. Concloure el procediment de control posterior
incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent de l’activitat de
bar i restaurant, situada al passeig Marítim, 100 de Miami Platja;
62.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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