Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/25

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

20 / 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 13 de juny de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 7355/2018 Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de maig per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Serveis Econòmics. Expedient 7358/2018. 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 i local situat al Carrer Posido, 6, per canvi de
subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 7156/2018. Acceptar, si s’escau, la subvenció
pel funcionament del Jutjat de Pau durant el 2018
6. Cadastre. Expedient 6819/2018. Inadmetre íntegrament les al·legacions
interposades contra la liquidació de plusvàlua municipal de la qual es demana
l’anul·lació, per extemporànies.
7. Cadastre. Expedient 6796/2018. Inadmetre íntegrament les al·legacions
interposades contra les liquidacions de plusvàlua municipal de les quals es
demana l’anul·lació, per extemporànies.
8. Cadastre. Expedient 1514/2018. Desestimar íntegrament les al·legacions
interposades contra l’autoliquidació de plusvàlua municipal de la qual es
demana l’anul·lació, atès que no queda demostrada la inexistència
d’increment de valor en la transmissió del solar.
9. Cadastre. Expedient 13130/2017. Desestimar íntegrament les al·legacions
interposades contra les autoliquidacions de plusvàlua municipal de la qual es
demana l’anul·lació i devolució, atès que no queda demostrada la inexistència
d’increment de valor en la transmissió del solar.
10.Contractació.Expedient 7141/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer d’una
activitat de paintball, que es durà a terme el dia 21 de juliol a la N-340, dins de
la programació de Sant Jaume 2018.
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11.Contractació. Expedient 6478/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de
manteniment dels sistemes de calefacció dels poliesportius de Mont-roig del
Camp i Miami Platja.
12.Contractació. Expedient 4648/2017. Aprovar, si s’escau, la renúncia de la
renovació de l’autorització d’explotació comercial de la instal•lació 16 a les
platges de Mont-roig del Camp.
13.Contractació. Expedient 7140/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de
l’espectacle musical “Chocolat Trio”, que tindrà lloc el dia 14 d’agost , dins la
programació de Les Pobles 2018.
14.Contractació. Expedient 7318/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’impressió del material gràfic per a la promoció de les activitats d’estiu
Banys de Lluna 2018.
15.Contractació. Expedient 7203/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de transport per a les excursions guiades a Mont-roig que es realitzen
els divendres dels mesos de juliol i agost dins la programació de Banys de
Lluna 2018.
16.Contractació. Expedient 6262/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
promoció dels recursos turístics del municipi al portal wifi.
17.Contractació. Expedient 7320/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei per a la realització de les visites guiades “Històries de Pirates, el
saqueig de Miramar” els dijous, 5 i 19 de juliol i 2, 16 i 20 d’agost dins la
programació de Banys de Lluna 2018.
18.Contractació. Expedient 7197/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de projecció del cinema a la fresca dins la programació de Banys de
Lluna 2018.
19.Contractació. Expedient 6829/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de
l’espectacle musical “Orquestra Atalaia”, que tindrà lloc el dia 20 de juliol a la
Plaça Tarragona de Miami Platja, dins de la programació Sant Jaume 2018.
20.Contractació. Expedient 1782/2018. Aprovar, si s’escau, la 1a. certificació, de
les obres de construcció de l’arqueta de trencament de càrrega de l’emissari
terrestre de l’EDAR Àrea Costenera.
21.Contractació. Expedient 6702/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de
l’espectacle musical “Orquestra Costa Brava”, que tindrà lloc el dia 4 d’agost a
la plaça de Mossèn Gaietà Ivern i, a la pista d’estiu de Mont-roig, dins de la
programació de la Fira 2018.
22.Contractació. Expedient 6701/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de l’equip
de so i il·luminació per la festa Flaix , que tindrà lloc el dia 3 d’agost a la pista
d’estiu de Mont-roig, dins de la programació de la Fira 2018.
23.Contractació. Expedient 6704/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de
l’espectacle musical “Festa Flaix” , que tindrà lloc el dia 3 d’agost a la pista
d’estiu de Mont-roig, dins la programació de la Fira 2018.
24.Contractació. Expedient 6828/2018. Aprovar, si s’escau, l’espectacle musical
“Orquestra Centauro”, que es dura a terme el dia 21 de juliol a la N-340, dintre
de la programació de las fetes de Sant Jaume 2018.
25.Contractació. Expedient 6703/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de
producció i instal·lació de pancartes i banderoles per la difusió de la festa de
la Fira 2018, que és celebrarà del dia 3 al 5 d’agost a Mont-roig del Camp.
26.Serveis Jurídics. Expedient 6889/2018. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 187/2018.
27.Recursos Humans. Expedient 7084/2018. Contractar, si s’escau, un/a
conserge com a personal laboral interí pel Casal d’Avis Sant Jaume de Miami
Platja.

B) Activitat de control
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28.Recursos Humans. Expedient 7115/2018. Aprovar, si s’escau, l’adaptació de
l’horari laboral de la Tècnica d’Arxiu per conciliar la seva vida, personal,
familiar i laboral durant els mesos de juliol i agost de 2018
29.Recursos Humans. Expedient 7213/2018. Aprovar, si s’escau, la formalització
del conveni en pràctiques d’un alumne del Curs d’operacions auxiliars de
serveis administratius i generals impartit per IDETSA
30.Recursos Humans. Expedient 5362/2018. Contractar, si s’escau, una
Informadora Turística, com a personal laboral temporal, grup C2, amb efectes
des del dia 29 de juny de 2018 i fins al dia 16 de setembre de 2018, amb una
jornada laboral de 24 hores setmanals.
31.Obra Pública. Expedient 13734/2017. Aprovar, si s’escau, el projecte bàsic i
executiu del Club de Mar de Miami Platja, incloses al Pla Penta a Miami Platja
i, ordenar la seva publicació
32.Disciplina urbanística. Expediente 6971/2018. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
33.Disciplina urbanística. Expediente 9392/2017. Reiteración, si procede, de la
orden de ejecución y advertencia de ejecución subsidiaria del procedimiento
de restauración de la legalidad urbanística iniciado.
34.Disciplina urbanística. Expediente 6973/2018. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción
urbanística.
35.Disciplina urbanística. Expedient 6966/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
36.Disciplina urbanística. Expedient 6965/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
37.Disciplina urbanística. Expedient 6915/2017. Reiteració, si escau, de l’ordre
d’execució i advertiment d’execució subsidiària del procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat.
38.Disciplina urbanística. Expediente 8759/2017. Reiteración, si procede, de la
orden de ejecución y advertencia de ejecución subsidiaria del procedimiento
de restauración de la legalidad urbanística iniciado.
39.Disciplina urbanística. Expedient 7257/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
40.Disciplina urbanística. Expedient 7076/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
41.Disciplina urbanística: Expedient 3934/2018. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució i arxiu de l’expedient administratiu.
42.Disciplina urbanística. Expedient 6024/2018. Desistiment, si escau, del
procediment de tramitació del certificat de no infracció urbanística iniciat atès
que no s’ha efectuat la subsanació i millora de la sol·licitud i procedir al seu
arxiu.
43.Activitats.Expedient 13053/2017. Comunicar, si s’escau, l’incompliment dels
requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de
l’activitat de nau per a emmagatzematge de garrofes al c/ Freginals, 15-17 de
Mont-roig del Camp.
44.Secretaria. Expedient 7555/2018. Donar compte de la cessió dels drets i la
propietat intel·lectual del conte “la Llegenda Pirata de Lluna Roja” per part de
Fran Morancho López i Irene Valdivieso Reche a favor de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
45.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.
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