Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/52

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

27 / 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 19 de desembre de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 14573/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 14190/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans del local situat a la plaça Miramar, 1 baixos.
4. Serveis Econòmics. Expedient 13926/2018. Desestimar, si s’escau, la
devolució de l’import de la part proporcional de la liquidació de la Taxa per la
recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2018
del local situat a la plaça Fleming, 3 tancat a 30 de juny de 2018.
5. Serveis Econòmics. Expedient 14457/2018. Estimar la baixa de
l’autoliquidació de plusvàlua PV23791, per la no aplicació de la corresponent
bonificació, i per l’error existent en la posició del subjecte passiu. Practicar
nova liquidació
6. Serveis Econòmics. Expedient 14506/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament de pagament de l’ocupació temporal d’una porció del domini
públic marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables o bens mobles, a les
platges de Mont-roig del Camp, temporada 2018.
7. 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.
8. Cadastre. Expedient 14417/2018. Estimar el sol·licitat concedint una pròrroga
per la presentació dels documents necessaris per liquidar la plusvàlua per
transmissió lucrativa “mortis causa”.
9. Cadastre. Expedient 7907/2018. 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.
10.Cadastre. Expedient 14080/2018. Desestimar íntegrament la petició de baixa
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de la liquidació de plusvàlua PV 23629, atès que està correctament
practicada d’acord amb l’ordenança fiscal i la normativa tributària d’aplicació.
11.Impuls Econòmic Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la concessió de
subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
per al 2018
12.Joventut: Expedient 14584/2018. Aprovar, si escau, l’acord entre l’Ajuntament
i el Sr. Fraga respecte a la programació d’activitats en horari nocturn al Casal
Jove K1.
13.Joventut: Expedient 11159/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de les
despeses corresponents a l’execució del Pla Local de Joventut, 2018.
14.Contractació. Expedient 14460/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’empresa SPIN Vilanova, SL per la implantació d’un nou programa de gestió
per la Borsa de Treball Municipal
15.Contractació. Expedient 14198/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de la
inspecció periòdica reglamentària de Protecció Contra Incendis dels
equipaments municipals: Casa de la Vila, Casa de Cultura, Ermita Mare de
Déu de la Roca, Casal d’Avis de Mont-roig del Camp, Serveis Socials de
Mont-roig del Camp, escola Mare de Déu de la Roca, poliesportiu de
Mont-roig del Camp, poliesportiu de Miami Platja i deixalleria de Miami Platja)
16.Contractació.Expedient 9696/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei d’Auditoria pública per a la realització de l’Auditoria a l’EPE
Nostreserveis.
17.contractació. Expedient 14314/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament i
col·locació de cautxú continu i subministrament de mobiliari urbà divers.
18.Contractació. Expedient 13841/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament
d’un joc temàtic en forma de vaixell.
19.Contractació.Expedient 14070/2018. Aprovar, si s’escau, la reparació del
motor del rellotge del Campanar de Mont-roig del Camp
20.Contractació. Expedient 14437/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament i
col·locació d’una porta d’alumini a les oficines Municipals de Miami Platja.
21.Contractació.Expedient 13951/2018. Aprovar, si s’escau, el subministrament i
la fabricació de trons nous per les carrosses dels Reis Mags de Miami Platja.
22.Recursos Humans. Expedient 9604/2018. Prorrogar, si s’escau, el contracte
laboral d’un Conserge del Casal d’Avis Sant Jaume de Miami Platja, personal
laboral temporal a temps parcial, subgrup AP, amb efectes del 31 de
desembre de 2018 i fins al 28 de febrer de 2019
23.Recursos Humans. Expedient 12972/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de l’horari laboral d’un Zelador, passant a realitzar l’horari de matí per tal de
donar suport en la gestió de la centraleta de l’Ajuntament
24.Recursos Humans. Expedient 13373/2018. Aprovar, si s’escau, el canvi del
lloc de treball d’una Zeladora, passant de la Recepció a l’OMAC de Mont-roig
25.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 677/2016. Aprovar, si s’escau, el
document “Perímetres de protecció dels pous de l’expedient CC2008000664
de legalització de 29 pous del municipi, al terme municipal de Mont-roig del
Camp” i remetre’l a l’ACA per continuar la tramitació de l’expedient”
26.Activitats.Expedient 11215/2017. Comunicació de la liquidació provisional de
la taxa d’ocupació temporal de les platges del municipi, amb instal·lacions
desmuntables o béns mobles per a la seva explotació comercial durant la
temporada turística 2018.
27.Infraccions. Expedient 14494/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.

28.Infraccions: Expedient 14115/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
29.Infraccions: Expedient 14119/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
30.Infraccions: Expedient 13457/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
31.Disciplina urbanística. Expediente 8378/2018. Archivo del expediente
administrativo de referencia del procedimiento de orden de ejecución.
32.Disciplina urbanística. Expedient 10982/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
33.Disciplina urbanística. Expedient 7885/2018 OE. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
34.Disciplina urbanística. Expedient 8611/2018 OE. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
35.Disciplina urbanística: Expedient 11455/2018. Resoldre, si escau, el
procediment d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre d’enretirada
dictada per aquesta Corporació.
36.Obres. Expedient 7581/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i
piscina, situat al c. República Argentina núm. 15 de la urbanització Costa
Zèfir.
37.Planejament. Expedient 13910/2018. Aprovar, si s’escau, el conveni de
col•laboració entre l’ajuntament de Mont-roig del Camp i la Comunitat de
veïns de la Urbanització Sant Miquel per a la gestió dels espais d’ús comú.
38.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

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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