Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/51

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

19 / de desembre / 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 12 de desembre de 2018
2. Intervenció. Expedient 14083/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Hisenda. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament
de les despeses suportades corresponents al mes de novembre per l’Entitat
Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Hisenda. Expedient 1506/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament
de la bestreta sol·licitada per l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres
– Nostreserveis, pel pagament de la nòmina extra de desembre.
5. Serveis Econòmics. Expedient 14102/2018. 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 2008/093388.
6. Serveis Econòmics. Expedient 14195/2018. 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 Priorat, 3 1 00 B4 per canvi de
subjecte passiu.
7. Serveis Econòmics.Expedient 14358/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per a aparcament situat al passeig Marítim, 33 01 -1
01
8. 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.
9. Cadastre. Expedient 13796/2018. Estimar la petición formulada de no liquidar
la plusvalía municipal derivada de la transmisión del solar, considerando que
ha quedado acreditada la inexistencia de incremento de valor.
10.Cadastre. Expedient 13297/2018. Estimar la sol·licitud de baixa de la
liquidació PV 23072, i/o devolució de l’import, segons procedeixi, atès que ha
quedat provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
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11.Cadastre. Expedient 14089/2018. Desestimar el recurso contra la liquidación
de plusvalía PV 22657, en el que se demanda aplicar una formula distinta
para el cálculo de la base imponible, por ser contraria a la establecida en la
legislación vigente, y en aplicación del principio de legalidad.
12.Cadastre. Expedient 9813/2018. Desestimar la sol·licitud en la que es
demana l’anul·lació de les plusvàlues i devolució de l’import pagat, atès que
no queda demostrada la inexistència d’increment de valor en la transmissió
del solar.
13.Cadastre. Expedient 10614/2018. Desestimar la sol·licitud en la que es
demana l’anul·lació de la plusvàlua municipal, atès que no queda demostrada
la inexistència d’increment de valor en la transmissió del solar.
14.Cadastre. Expedient 9517/2018. Desestimar la sol·licitud en la que es
demana l’anul·lació de les plusvàlues i devolució de l’import pagat, atès que
no queda demostrada la inexistència d’increment de valor en la transmissió
del solar.
15.Pla de Barris. Expedient 2485/2017. Donar compte de la Resolució sobre la
sol·licitud de modificació i pròrroga del PII del Barri de La Florida de Miami
Platja i aprovació del nou Pla Financer fins a 31 de desembre de 2020.
16.Impuls Econòmic Expedient 1270/2018. Aprovar, si s’escau, la concessió de
la subvenció per impulsar la contractació de treballadors aturats a les
empreses del municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 a l’empresa Olis
Solé, SL
17.Impuls Econòmic Expedient 14297/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit
al senyor Sunil Balani Gantes
18.Turisme. Expedient 3167/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció concedida per la Diputació de Tarragona pel servei de vigilància i
seguretat a les platges, 2018
19.Turisme. Expedient 14236/2018. Donar compte, si s'escau, dels membres
que formen la Taula de Turisme
20.Contractació.Expedient 14287/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació dels
serveis postals i telegràfics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp durant
l’any 2019
21.Contractació. Expedient 13998/2018. Contractar, si escau, el servei de suport
per al desenvolupament de campanyes de comunicació
22.Contractació. Expedient 13844/2018. Aprovar, si escau, la contractació d’una
empresa per poder procedir a l’execució subsidiària del desmuntatge i
retirada de la grua-torre instal·lada a la finca situada al C/ Falset, 9 (Miami
Platja), del municipi de Mont-roig del Camp.
23.Contractació.Expedient 13801/2018. Encarregar, si s’escau, un estudi de la
viabilitat d’implantació d’una via verda entre Miami Platja i Cambrils.
24.Contractació. Expedient 14103/2018. Aprovar, si s’escau, la inversió de la
reposició de la màquina de climatització de la Casa de Cultura de Mont-roig
del Camp.
25.Contractació.Expedient 13806/2018. Aprovar, si s’escau, la compra d’un rètol
de senyalització d’obra pública per les obres de construcció d’una pista
poliesportiva a la Pista d’Estiu, actuació inclosa dins el projecte del Pla de
Barris.
26.Contractació. Expedient 14207/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de nous
equips d’electrònica de xarxa amb capacitat PoE+ i velocitat 1GB per poder
renovar l’equipament actual de les oficines municipals de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
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27.contractació. Expedient 14145/2018. Encarregar, si s’escau, un estudi
geotècnic del solar on ha d’anar ubicat el nou centre educatiu de Miami Platja.
28.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 14295/2018. Aprovar, si s’escau, la
memòria valorada d’arranjament de les pistes de tennis de Mont-roig del
Camp i de Miami Platja V.2.
29.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1624/2018. Aprovar, si s’escau, la
despesa per la devolució de l’import de les factures d’enllumenat públic de la
urbanització Jardins del Paradís, part nord.
30.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 14414/2018. Aprovar, si s’escau, la
despesa per la devolució de l’import de les factures d’enllumenat públic de la
urbanització Solemio.
31.Medi Ambient: Expedient 1981/2018. Imposar, si s'escau, una primera multa
coercitiva al propietari/a del solar per incompliment de l'rdre de neteja del
solar situat a la partida Roques, polígon 27, parcel·la 34-d de Mont-roig del
Camp
32.Medi Ambient: Expedient 8045/2018. Requerir, si s'escau, al propietari/a de
l'habitatges situat al passeig del Marítim, 40 de Miami Platja la neteja
parcel·la, piscina, morrut de la palmera, tanca arbustiva i caixa
subministrament elèctric.
33.Medi Ambient: Expedient 12553/2018. Resolució, si s'escau, del procediment
d'execució subsidiària, a causa de l'incompliment del titular de la finca de
l'ordre d'execució de conservació, salubritat i ornament públic dictada per
aquesta Corporació.
34.Activitats. Expedient 9565/2018. Requerir, l’esmena d’objeccions i
documentació que manca per tal d’obtenir el compliment dels requisits de
formalització del règim de comunicació per al canvi de titularitat de l’exercici
de l’activitat de venda de materials per a la construcció a l’av. Barcelona,
182-184 de Miami Platja
35.Activitats. Expedient 8723/2018. Denegar, el règim de comunicació per a la
legalització de l’activitat de Parc d’Aigües, situat a la crta. Nacional 340, Km.
1136 de Mont-roig del Camp
36.Activitats.Expedient 12396/2018. Requeriment d'esmena de deficiències del
canvi de titularitat i modificació substancial de la llicència del bar i gelateria
"Osopolo" a l'av. de Barcelona, 37 de Miami Platja.
37.Activitats Expedient 12206/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar al c/ Agustí Sardà, 31
de Mont-roig del Camp
38.Activitats. Expedient 8707/2018. Denegar el règim de comunicació per a la
legalització de l’activitat de Piscina d’Hidromassatge, a la crta. Nacional 340,
Km. 1136 de Mont-roig del Camp,
39.Disciplina urbanística. Expediente 9392/2017. Desestimación, si procede, del
recurso de reposición contra la orden de ejecución y advertencia de ejecución
subsidiaria del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística
iniciado.
40.Disciplina urbanística. Expedient 5662/2017. Reconèixer, si escau, la
consideració de ser part interessada a l’expedient a demanda de la
interessada.
41.Disciplina urbanística. Expedient 7192/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
42.Disciplina urbanística. Expedient 2281/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
43.Disciplina Urbanística. Expedient 5869/2018. Sobreseïment, si escau, del

procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
44.Disciplina Urbanística. Expediente 5728/2018. Sobreseimiento, si procede,
del procedimiento de restauración de la legalidad iniciado por restauración de
la legalidad.
45.Disciplina urbanística. Expedient 13006/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
46.Infraccions. Expedient 9304/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria de qualitat de les obres en l’àmbit del domini
públic.
47.Infraccions. Expedient 8201/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria de residus.
48.Obra Pública. Expedient 11590/2018. Modificar, si s’escau, l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2018, per un error
material en el número de la finca, on posa núm. 2 ha de posar núm. 27.
49.Planejament. Expedient 14345/2018. Aprovar, si s’escau, l’inici del
procediment d’adquisició directa de part de la finca amb referencia cadastral
número 43120A008001130000ZU i la signatura del conveni.
50.Urbanisme. Expedient 10831/2018. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a la reforma del local amb l’ampliació de l’activitat de
bar-restaurant situada al c. del Típic de Pescadors, núm. 12 de la urbanització
Parc Mont-roig,
51.Departament d'Educació. Expedient 14277/2018. Aprovar, si s’escau,
l’autorització d’ús social de l’escola Joan Miró per activitat de taekwondo el
dissabte 22 de desembre de 2018.
52.Departament de Cultura. Expedient 7800/2018. Aprovar, si s'escau, el
pagament de l'import dels convenis a les entitats municipals, 2018
53.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
---

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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C) Precs i preguntes
---

