Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/29

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

18 / 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 11 de juliol de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 8596/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8457/2018. 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 2007/91618.
4. Serveis Econòmics. Expedient 8543/2018. 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 2008/22075.
5. Serveis Econòmics. Expedient 1229/2018.Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
6. Serveis Econòmics. Expedient 219/2017. Aprovar, si s’escau, la liquidació del
1r semestre de 2018, segons conveni de col·laboració signat en data 1 de
maig de 2012 entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa pública
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) per la cessió de l’ús dels
espais per la prestació dels serveis de rehabilitació.
7. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de juny per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
8. Serveis Econòmics. Expedient 3167/2018. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona pel servei de vigilància i seguretat a
les platges, 2018
9. Serveis Econòmics. Expedient 4906/2018. Subvenció e-catàleg Cobla
Principal de Tarragona
10.Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 concedida al senyor Sergio
Mañas Navarro.
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11.Contractació.Expedient 8516/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle “Sunday night”, que es dura a terme el dia 22 de juliol a la Plaça
Tarragona, dins la programació de Sant Jaume 2018.
12.Contractació.Expedient 8489/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
impressió de 28 cartells de la campanya gràfica “Aquí hi ha comerç” de
l’Avinguda Barcelona.
13.Contractació.Expedient 8485/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per
dur a terme els treballs de disseny de la campanya gràfica “Aquí hi ha
comerç” de l’Avinguda Barcelona.
14.Contractació.Expedient 8469/2018. Aprovar, si s’escau, la revisió i verificació
de l’ètilòmetre evidencial 7110 amb número de sèrie ARXB-0059 de la Policia
Local.
15.Contractació. Expedient 8263/2018. Aprovar, si s’escau, la substitució d’un
dels equips de còpies de seguretat de l’Oficina Municipal de Miami Platja que
s’ha avariat.
16.Contractació.Expedient 8285/2018. Adjudicar, si s’escau, la substitució d’un
fanal al carrer Navarra cantonada carrer Biscaia de Miami Platja.
17.Contractació.Expedient 8250/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 138
llibres infantils (imaginació i coneixements), 6 de juvenils i 99 d'adults (matèria
i novel·la) per les biblioteques municipals de Mont-roig del Camp i Miami
Platja.
18.Contractació.Expedient 8470/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de producció
i instal·lació de pancartes i banderoles per la difusió de la festa de Sant
Jaume 2018, que és celebrarà del dia 20 al 28 de juliol a Miami Platja.
19.Contractació.Expedient 6067/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer mitjançant
rènting de tres vehicles elèctrics i un vehicle híbrid a traves de l’Acord Marc
de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
20.Contractació.Expedient 8195/2018. Aprovar, si s’escau, la reimpressió de
l’opuscle informatiu del Centre BTT Mont-roig del Camp - Miami Platja.
21.contractació.Aprovar, si s’escau, el lloguer de l’equip de so i il·luminació pel
teatre de la Fira , que tindrà lloc el dia 5 d’agost a la pista d’estiu de Mont-roig,
dins la programació de la Fira 2018.Expedient 7563/2018.
22.Contractació.Expedient 7380/2018. Adjudicar, si s’escau, la substitució d’un
fanal al carrer Illes Canàries, 65 de Miami Platja.
23.Contractació.Expedient 7943/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de transport per la sortida jove a Eurodisney i París del programa Tok’l2
2018 segon semestre.
24.Contractacio. Expedient 5285/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació per
dur a terme els treballs tècnics consistents en la redacció de la Modificació
Puntual del POUM d’ampliació del sistema d’equipaments en sòl no
urbanitzable a l’entorn del camp de tir, deixalleria i cementiri de Miami Platja.
25.Activitats.Expedient 3327/2018. incompliment dels requisits de formalització
del règim de comunicació per a l’exercici de l’activitat d’indústria
agroalimentària per a l’envasat de fruites i verdures al polígon 53, parcel.la 70
de Mont-roig del Camp.
26.Activitats.Expedient 581/2016. compliment de tots el requisits de formalització
del règim de comunicació per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat
d’elaboració i venda de pollastres a l’ast a l’av. Barcelona, 150 de Miami
Platja,
27.Activitats. Expedient 3591/2018. Denegar, si s’escau, 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 de Dolomiti Mont-roig.

28.Disciplina urbanística. Expedient 7565/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
29.Disciplina urbanística. Expedient 7434/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
30.Disciplina urbanística: Expedient 2527/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornat públic.
31.Infracciones. Expediente 8091/2018. Iniciar, si procede, el correspondiente
procedimiento sancionador en materia de uso y aprovechamiento de las
playas.
32.Infraccions. Expedient 7867/2018. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
33.Infraccions: Expedient 8201/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
34.Obres. Expedient 5217/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en una
memòria per a la legalització d’un cobert adossat a veí (edificació auxiliar),
situat al c. de Paco Candel núm. 11.
35.Obres. Expedient 6712/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte tècnic per la construcció d’un porxo adossat a veí per barbacoa,
situada al c. Ramon i Cajal núm. 6 .
36.Obres. Expedient 279/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada a c. de Colòmbia núm. 22.
37.Obres.Expedient 260/2016. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
modificació de la llicència d'obres majors per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat, situada al c. de Colòmbia núm. 22 de la urbanització Costa
del Zèfir
38.Planejament.Expedient 624/2018. Aprovació inicial, si escau, del projecte de
Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable del complex Yeguadas Rodrigo
Nieto.
39.Gestió tributaria.Expedient 5365/2017. Aprovar, si s’escau, estimar el recurs
de reposició contra la liquidació per l´ús dels béns patrimonials dels pous 5 i 6
de Bonmont al Club Bonmont Terres Noves , SL
40.Afers sobrevinguts

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) Activitat de control
---

