Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/3

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

23 / de gener / 2019 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 16 de gener de 2019.
2. Intervenció. Expedient 590/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 14056/2018. 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 Alfons I, 11 40 00 01, per canvi de
subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 219/2017. Aprovar, si s’escau, la liquidació del
2n 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.
5. Serveis Econòmics. Expedient 353/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana número 23056.
6. Serveis Econòmics. Expedient 318/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2018 situat al passeig Mediterrani, 1 1 01 22
7. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de desembre
per l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
8. Cadastre. Expedient 14400/2018. Estimar la baixa de la liquidació de
plusvàlua PV24090 per error manifest en la posició de subjecte passiu, i
practicar nova liquidació.
9. Cadastre. Expedient 14165/2018. Inadmitir la solicitud de anulación de las
liquidaciones de plusvalía municipal, puesto que son firmes y consentidas, y
las alegaciones ahora interpuestas son extemporáneas.
10.Cadastre. Expedient 493/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la
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liquidació de la plusvàlua, atès que no es compleixen els condicionants
establerts en la Llei i Ordenança Fiscal.
11.Cadastre. Expedient 226/2019. Desestimar la solicitud de baja de las
liquidaciones de plusvalía y posterior división en recibos individualizados,
puesto que el Ayuntamiento no es un organismo competente para decidir
cómo se reparte la herencia.
12.Contractació. Expedient 14641/2018.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei de dinamització pels tallers de reforç educatiu dirigit a l’alumnat de cicle
superior del centre d’Educació Primària Mare de Déu de la Roca de Mont-roig
del Camp, i del centre d’Educació Primària Marcel•lí Esquius de Miami Platja
pel 2n trimestre del curs 2018-2019.
13.Contractació. Expedient 340/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
inclusió i el desenvolupament del nivell de Mont-roig del Camp i Miami Platja
al videojoc Belly Run
14.Contractació. Expedient 1959/2018. Adjudicar, si s’escau, l’execució de les
obres de connexió del dipòsit de Casalot centre (zona Ranxos) amb el dipòsit
general de Miami per abastir aquest àmbit amb aigua del CAT.
15.Contractació. Expedient 209/2019.Adjudicar, si s’escau, la redacció de
l’informe d’estabilitat de l’edifici entre mitgeres situat al c. Major, 81 de
Mont-roig del Camp.
16.Serveis jurídics. Expedient 593/2019. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’honoraris per l’assistència lletrada en procediment judicial Prèvies
810/2018-D, tramitat al Jutjat Instrucció 4 de Reus.
17.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 a la senyora Elba
Gavilán Cerón
18.Activitats. Expedient 13291/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de
l’activitat de bar a plaça Tarragona, 3 local 4 de Miami Platja
19.Activitats. Expedient 8618/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització de la comunicació prèvia per al canvi de titularitat
de l’exercici de l’activitat de bar i restaurant al c/ Cambrils, 15 de Mont-roig del
Camp
20.Activitats. Expedient 13101/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar i restaurant a l’av.
Maria Cristina, 5 de Miami Platja
21.Activitats. Expedient 13424/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar cafeteria i venda de
pa al c/ Uruguai, 16 local 3 de la urbanització Costa Zéfir
22.Activitats. Expedient 2801/2017. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de comerç de
xarcuteria, carnisseria fruita i verdura a l’av. Califòrnia, 21 local 4 de Miami
Platja
23.Activitats. Expedient 12939/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar i restaurant d’estació
de servei a la ctra. N-340 Km. 1139 de Mont-roig del Camp
24.Disciplina urbanística. Expedient 461/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
25.Disciplina urbanística: Expedient 13812/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat

urbanística, atorgant termini.
26.Urbanisme. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
de construcció d’una piscina situat a l’av. del Mar, núm. 12 de Miami Platja,
(expedient 11186/2018 RC_PO). Expedient 11186/2018. Declaració
Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística
27.Infraccions. Expedient 13543/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
28.Infraccions. Expedient 13541/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
29.Infraccions. Expedient 542/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador.
30.Infraccions. Expedient 13542/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
31.Infraccions. Expedient 13457/2018. Sobreseure i arxiu, si escau, del
procediment sancionador iniciat atès que no és propietari de la parcel.la.
32.Infraccions. Expedient 12419/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
33.Infraccions. Expedient 9142/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
34.Infraccions. Expedient 9856/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
35.Infracciones. Expediente 9679/2018. Resolución, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador en materia del buen uso de la vía
pública y de los espacios públicos de Mont-roig del Camp.
36.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
---

