Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/47

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

21 / de novembre / 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 14 de novembre de 2018
2. Intervenció. Expedient 13357/2018. 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 d’octubre per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Cultura. Expedient 7801/2018. Resolució de la convocatòria de subvencions
per activitats culturals, 2018
5. Impuls econòmic. Exp. 10870/2018. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per la pròrroga d’un AODL,
2018.
6. Cadastre. Expedient 8068/2018. Inadmetre íntegrament la sol·licitud
d’anul·lació de dues plusvàlues municipals i devolució dels imports, atès que
l’escrit està presentat fora de termini.
7. Cadastre. Expedient 7961/2018. Desestimar íntegrament les al.legacions
contra la liquidació de plusvàlua municipal PV 22261, de la qual es demana
l’anul.lació, atès que no queda provada la inexistència d’increment de valor
del sòl.
8. Cadastre. Expedient 13090/2018. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de
l’autoliquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU) PV22247 ja que està
correctament practicada i es complementària de la PV 22248.
9. Cadastre. Expedient 13010/2018. Estimar la baixa de les liquidacions de
plusvàlua PV23708 a la 23713 per la no aplicació de la bonificació que
correspon, i practicar noves liquidacions.
10.Cadastre. Expedient 13095/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV23675, per l’error manifest en la data d’ini del període impositiu, i
practicar-ne una de nova.
11.Cadastre. Expedient 10627/2018. Desestimar íntegrament la sol·licitud en la
que es demana inicialment l’exempció, atès que no queda provada la
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inexistència d’increment de valor del sòl.
12.Cadastre. Expedient 6824/2018. Desestimar íntegrament les al.legacions
contra la liquidació de plusvàlua municipal PV 22490, de la qual es demana
l’anul.lació, atès que no queda provada la inexistència d’increment de valor
del sòl.
13.Serveis Jurídics. Expedient 7408/2017. Es dona compte de la sentència núm.
197/2018, de data 4 de setembre de 2018, del PA 191/2017.
14.Contractació. Expedient 12960/2018. Adjudicar, si s’escau, la instal·lació de la
interconnexió de les canonades d’impulsió de l’Emissari Estany Gelat.
15.Contractació.Expedient 12914/2018. Adjudicar, si s’escau, l’obra de
pavimentació i condicionament del ferm de les pistes de tennis de Mont-roig
del Camp i Miami Platja
16.contractació. Expedient 12911/2018. Aprovar, si escau, la contractació
d’espais publicitaris als digitals de Prisa Finanzas
17.contractació. Expedient 12886/2018. Aprovar, si escau, la contractació
d’espais publicitaris al diari Expansión, versió paper i digital
18.Contractació. Expedient 12889/2018. Aprovar, si escau, la compra i
col·locació de 8 cartells per informar de les parcel·les que es posen a la venda
19.contractació. Expedient 12883/2018. Aprovar, si escau, la contractació d’un
espai publicitari al diari El País
20.Contractació. Expedient 12882/2018. Aprovar, si escau, la contractació
d’espais publicitaris al diari La Vanguardia, a La Vanguardia.com i streaming a
Rac 1.cat
21.Contractació.Expedient 12596/2018. Aprovar, si s’escau, el disseny de
cartells i tríptics de la programació del Centre Cultural Església Vella
22.Contractació. Expedient 12857/2018. Aprovar, si s’escau, la senyalètica
d’espais i retolació del mobiliari de les biblioteques municipals de Mont-roig
del Camp i Miami Platja.
23.contractació. Expedient 12050/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
diversos serveis tècnics de la cursa Costa Daurada Bike Race
24.contractació.Expedient 11344/2018. Aprovar, si s’escau, l’estudi millora
fracció orgànica i pagament per generació en tot l’àmbit del municipi de
Mont-roig del Camp.
25.Contractació. Expedient 7311/2018. Desestimar, si s’escau, les al•legacions
plantejades per la mercantil Construcciones y Proyectos Miami 2013, SL
contra la imposició d’una penalitat pel fet d’haver retirat la seva oferta en el
contracte de subministrament i instal•lació de mòduls pel Club de Mar
26.Recursos Humans: Expedient 13307/2018. Deixar sense efectes, si s’escau,
la Borsa de Treball de Gerent de l’Oficina del Pla de Barris La Florida.
27.Disciplina Urbanística. Expedient 7434/2018. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
28.Disciplina urbanística. Expedient 2334/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
29.Disciplina urbanística. Expedient 13320/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
30.Disciplina urbanística. Expedient 8815/2015. Deixar sense efecte l’acord de
Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2018 de resolució de l’ordre
d’execució incoada, atès que no és l’òrgan competent per resoldre.
31.Disciplina urbanística. Expedient 7565/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
32.Infraccions. Expedient 7775/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
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33.Infraccions. Expedient 12714/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
34.Infraccions. Expedient 12734/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
35.Infraccions. Expedient 12717/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
36.Infraccions. Expedient 12609/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
37.Activitats. Expedient 4046/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat de perruqueria a l’av. Barcelona, 41, local 3 de
Miami Platja
38.Activitats. Expedient 3254/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització de la declaració responsable per a l’exercici d’
activitat de comerç a l’av. Paris, 16 local 1 de Miami Platja
39.Activitats. Expedient 9941/2018. Denegar, si escau, el règim de comunicació
per a la legalització de magatzem de materials de construcció a l’av.
Barcelona, 212 de Miami Platja
40.Activitats. Expedient 4751/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat de saló de bellesa i venda de productes cosmètics
a l’av. Califòrnia, 21, local 7 de Miami Platja
41.Medio Ambiente: Expediente 10002/2018. Resolución, si procede, del
procedimiento de ejecución subsidiaria, debido al incumplimiento del titular de
la finca de la orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento
público dictada por esta Corporación.
42.Medi Ambient: Expedient 13384/2018. Requerir, si s'escau, al propietari/a del
conjunt d'habitatges de l'av. dels Àngels, 24 de Miami Platja per la neteja de la
parcel·la i solucionar temes de salubritat en aigua estancada i putrefacta que
genera males olors.
43.Medi Ambient: Expedient 13222/2018. Autoritzar, si s'escau, al Bang de Sang
i Teixits a realitzar la campanya de donació voluntària de sang el 15 de
dessembre al c. Sòria (entre les Oficines Municipals i el Polivalent) durant la
festa de la Marató de TV3 de 17:00h a 21:00h
44.Medi Ambient: Expedient 11570/2018. Requerir, si s'escau, al propietari/a de
l'habitatge de l'av. de Califòrnia, 109 Esc.01 Pl.00 Pt.02 de Miami Platja
(entrada pel c. de Pamplona), neteja de la parcel·la i colònia de gats no
controlats.
45.Mobilitat. Exp 12981 Proposta encarregar estudi tècnic facultatiu departament
d'urbanisme supressió barreres arquitectòniques passos vianants accés
escola Mare de Déu de la Roca
46.Obres. Expedient 2871/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per l’ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat, situat a
l’av. Los Angeles núm. 94.
47.Obres. Expedient 4930/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
modificació de la llicència d'obres majors per al canvi d'ús, reforma i ampliació
d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al c. Conca, 20 de Miami
Platja.
48.Obres.Expedient 13258/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. Manuel Vázquez de Montalban
núm. 6.
49.Urbanisme. Expedient 12310/2018. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a la construcció d’un edifici aïllat de sis habitatges i trasters

situat al c. Rosa dels Vents, núm. 15-17 de la urbanització Platja Cristall,
(expedient 12310/2018 RC_PO).
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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