Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/11

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

14 / de març / 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 7 de març de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 2885/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 2923/2018. Sol•licitud de subvenció pel
tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la llei 5/2003,
2018
4. Serveis Econòmics. Expedient 2803/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de
Residus Sòlids urbans de dos apartaments situats al passeig Marítim, 62 1 01
03 i 1 01 04, per canvi de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 2460/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de
Residus Sòlids urbans de dos habitatges situats al carrer Priorat, 3 B 3 i al
carrer Sortanelles, 3 1 00 02, per canvi de subjecte passiu.
6. Serveis Econòmics. Expedient 222/2016. Aprobar, si procede, justificación de
la ejecución de la ayuda para la renovación de las instalaciones de alumbrado
exterior municipal del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
–IDAE-, 2015.
7. Serveis Econòmics. Expedient 12446/2017. Donar compte de la denegació de
la subvenció sol•licitada per la zona PEIN de l’Ermita de la Mare de Déu de la
Roca.
8. Turisme. Expedient 2499/2018. Aprovar, si s’escau, el preu públic de les
visites guiades Pirates Miramar
9. Serveis Jurídics: Expedient 2703/2018. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’honoraris presentada pel lletrat, amb DNI ...179-J, per l’assistència lletrada
en diversos recursos contenciosos administratius en tràmit.
10.Serveis Jurídics. Exp. 1991/2018. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 66/2018.
11.Contractació. Expedient 2042/2018. Aprovar, si s’escau, el contracte de
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publicitat amb el diari Més per promocionar les activitats que realitza
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
12.Contractacio. Expedient 2390/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per
editar el llibre de les obres premiades del XXXVI Concurs literari Vila de
Mont-roig 2017.
13.Contractació. Expedient 2047/2018. Aprovar, si s’escau, la inserció de
publicitat amb Iniciatives de Televisió, SL per promocionar les activitats que
realitza l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
14.Contractació. Expedient 2046/2018. Aprovar, si s’escau, la inserció de
publicitat a Promic SA per promocionar les activitats que realitza l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
15.Contractació. Expedient 13441/2017. Adjudicar, si s’escau, la contractació per
la construcció de nous banys a les oficines municipals de Miami Platja.
16.Contractació. Expedient 12175/2017. Aprovar, si s‘escau, la 2a. Certificació
relativa a les obres de la reparació de paviments de voreres i realització de
guals peatonals (Pla de Barris).
17.Contractació. Expedient 4648/2017. Aprovar, si s’escau, les devolucions de
les fiances dipositades per les explotacions comercials a les platges de
Mont-roig del Camp durant la temporada 2017.
18.Contractació. Expedient 2199/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’animació infantil “Pirates de Circ!” pel programa d’activitats de Setmana
Santa 2018.
19.Educació. Expedient 2757/2018. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’exempció
de pagament de la tarifa del servei de transport escolar del curs 2017-2018,
als alumnes K. i K. G. Y J.
20.Educació. Expedient 2505/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa d’ofici del
transport escolar, per no utilitzar el servei, de l’alumna J. S.
21.Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Convocatoria de subvenciones para
impulsar la emprendeduría en el municipio para el año 2018.
22.Impuls Econòmic: Expedient 1270/2018. Convocatòria de subvencions per
impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi,
per a l’any 2018.
23.Cultura. Expedient 2404/2018. XXXVII Concurs Literari Vila de Mont-roig
2018
24.Medi Ambient: 2028/2018. Requerir, si s'escau al propietari el manteniment i
poda de l'arbrat de l'av. de Viena, 26 de Miami Platja.
25.Medi Ambient: 1981/2018. Requerir, si s'escau al propietari del solar situat a
la partida Roques, polígon 27, parcel·la 34-d de Mont-roig del Camp.
26.Medi Ambient: Expedient 2904/2018. Autoritzar, si s'escau, donació voluntària
de sang el 16 de març al Centre Rehabilitació i Fisioteràpia de Mont-roig de
17h a 21h.
27.Medi Ambient: Expedient 857/2018. Requerir, si s'escau, fer tractament de
pins amb processionària del c. de Navarra, 10 i 14 de Miami Platja.
28.Medi Ambient: Expedient 2592/2018. Requerir, si s'escau, fer tractament de
pins amb processionària del c. de Navarra, 12 de Miami Platja.
29.Medi Ambient: Expedient 1031/2018. Requerir si s'escau, la neteja del solar i
pins amb processionària del c. d'Alfons I, 30 de la urb. El Casalot.
30.Disciplina urbanística: Expedient 2408/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornat públic.
31.Disciplina urbanística. Expedient 11972/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
32.Disciplina urbanística: Expedient 2113/2018. Iniciar, si escau, el procediment
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d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
33.Disciplina urbanística: Expedient 2527/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornat públic.
34.Disciplina urbanística: Expedient 2369/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
35.Disciplina urbanística. Expedient 11971/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
36.Disciplina urbanística. Expedient 6915/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
37.Activitats.Expedient 12141/2017. Verificiació formal i suficiència de la
documentació que manca per a la tramitació de la llicència ambiental de la
legalització del càmping Playa y Fiesta situat a la crta. Nacional 3402, km
1138 de Mont-roig del Camp.
38.Activitats.Expedient 12139/2017. Verificació formal i suficiència de la
documentació per a la tramitació de la llicència ambiental de legalització del
Càmping Oasis Mar situat a la crta. Nacional 340, km 1139 de Mont-roig del
Camp.
39.Activitats.Expedient 5755/2017. Inici procediment d'esmena deficiències del
canvi de titularitat del bar restaurant"Los Campesinos" a l'av. Cadis, 11 de
Miami Platja
40.Activitats. Expedient 1082/2018.Denegar, si s’escau, la devolució del
pagament de la taxa anual de l’any 2016 aplicada per la renovació de la
Parada núm. 4 del Mercat Setmanal de Mont-roig del Camp.
41.Activitats.Expedient 9924/2017. Inici procediment d'esmena de deficiències
del canvi de titularitat activitat bar "Ca l'Anton" a la pl. Joan Miró de Mont-roig
del Camp.
42.Activitats.Expedient 9882/2017. Inici de procediment de control posterior del
canvi de titularitat del bar "Los Arcos" situat a l'av. de Barcelona, 89, local 1 de
Miami Platja
43.ActivitatsExpedient 3128/2017. Comunicació prèvia d'activitat econòmica de
baix risc.Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d’esmena
de deficiències per a l’exercici de l’activitat de supermercat “Esclat” a l’av.
Barcelona, 183 de Miami Platja
44.Activitats.Expedient 148/2016. Compliment declaració responsable d'activitat
administrativa i auxiliard d'oficina "Nostraigua" a l'av. de Barcelona, 188,
locals 19 i 20 de Miami Platja
45.Activitats.Expedient 3315/2017. Inici procediment d'esmenes de deficiències
per a l'exercici de l'activitat de bar "Miami Lounge" a l'av. de Barcelona, 40 de
Miami Platja.
46.Urbanisme. Expedient 13516/2017. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a les obres de restauració i conservació del Mas Miró, taller i
naus d’acollida i serveis situat al polígon 35 parcel·la 20 de Mont-roig del
Camp.
47.Urbanisme. Expedient 10554/2017. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a l’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c.
de la Verge de Guadalupe, núm. 7 de Miami Platja.
48.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 677/2016. Aprovar, si s’escau,
prosseguir amb la tramitació de la concessió d’aigües subterrànies per tal de
legalitzar un total de 29 pous destinats a l’abastament municipal mitjançant
diverses xarxes, subjecta a les condicions exposades a l’informe tècnic de

l’Agència Catalana de l’Aigua.
49.Recursos Humans: Expedient 935/2017. Autoritzar, si s’escau, l’adscripció
temporal en comissió de serveis sol·licitada per un agent de la policia local,
amb efectes de l’1 d’abril de 2018.
50.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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