Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/13

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de març / 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 22 de març de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 3411/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.Aprovació,
si s’escau, de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 3399/2018. 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 2017.
4. Serveis Econòmics. Expedient 3356/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans del xalet situat al carrer Secalló, 2 10 0 42, per canvi de
subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 1861/2018. Aprovar, si s’escau, els padrons
fiscals corresponents a la taxa de Conservació de Cementiri, taxa Llicència de
Taxis i taxa d’Entrada i Sortida de Vehicles (guals) de l’exercici 2018.
6. Serveis Econòmics.Expedient 3164/2018. Aprovar, si s’escau, els comptes
anuals de la recaptació voluntària liquidable, voluntària no liquidable i
executiva de l’exercici 2017.
7. Serveis Econòmics. Expedient 3339/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona per activitats culturals de caràcter
singular.
8. Serveis Econòmics. Expedient 3167/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona pel servei de vigilància i seguretat a les
platges, 2018
9. Serveis Econòmics. Expedient 3360/2018. Aprovar, si escau, la sol•licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona per la cursa ciclista BTT Costa
Daurada Bike Race, 2018.
10.Serveis Econòmics. Expedient 3147/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
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subvenció a la Diputació de Tarragona en el programa de Cultura en la línia
de subvencions per escoles municipals de música.
11.Serveis Socials.Expedient 2816/2018. Aprovar, si s'escau, la convocatòria de
subvenció als centres educatius per l’any 2018.
12.Impuls Econòmic: Expedient 3127/2018. Aprovar, si s’escau, la proposta de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la UTE
Intermedia-Formació i Treball, pel projecte “Centre de Noves Oportunitats per
a joves” (EXP SOC-2017-312) Lot 3 Camp de Tarragona.
13.Impuls Econòmic: Expedient 3482/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús privatiu de l’Espai – Centre de Treball Compartit a la
senyora Eva Jorda Molla.
14.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3512/2018. Aprovar, si s’escau, les
dades completades al formulari de desbordament del sistema de sanejament
de l’EDAR de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera) i enviar-ho a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
15.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3248/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, la memòria valorada pel manteniment franges 25m per protecció
contra incendis.
16.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3380/2018. Sol·licitar, si s’escau, al
Servei Provincial de Costes a Tarragona aportació de sorra en el tram
comprès entre la platja de la Pixerota i la platja de l’Estany Gelat.
17.Contractació. Expedient 3388/2018. Aprovar, si s’escau, la realització de
cursos formatius per joves emmarcat dintre del cicle formatiu del programa
K.dat 2018.
18.Contractació.Expedient 3193/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 7
subscripcions de programari “CAD” per a l’àrea de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
19.Contractació. Expedient 897/2018. Declarar deserta, si s’escau, la licitació per
procediment obert per l’atorgament a tercers de l’autorització administrativa
per a l’ocupació i explotació de la base nàutica durant la temporada d’estiu
2018.
20.Recursos Humans: Expedient 2900/2018. Nomenar, si s’escau, a un
funcionari interí, com a agent interí de la Policia local, plaça enquadrada dins
l’escala d’administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia
local, grup C2 de titulació, complement de destí 15, per a cobrir la vacant per
l’adscripció temporal en comissió de serveis atorgada.
21.Activitats.Expedient 5/2018. Inici de procediment d'esmena de deficiències
del canvi de titularitat del comerç de mejar per emportar a l'av. de Barcelona,
188, local 49 de Miami Platja.
22.Activitats. Expedient 311/2018. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
instal·lació de terrasses o vetlladors
23.Activitats.Expedient 12948/2017. Inici del procediment d'esmena de
deficiències del canvi de titularitat i modificació substancial de l’activitat de bar
restaurant “Noa Noa” al c/ del Nautilus, 7 de la urbanització La Ribera.
24.Activitats.Expedient 12875/2017. Inici procediment d'esmena de deficiències
del canvi de titularitat de l’activitat de bar, restaurant i hostal “Oasis” a l’av. de
Barcelona, 148 de Miami Platja.
25.Activitats.Expedient 12915/2017. Inici de procediment d'esmena de
deficiències de l'activitat de lloguer de quads "Miami Aventura" a l'av. de
Barcelona, 40 de Miami Platja.
26.Activitats.Expedient 302/2018. Inici procediment d’esmena de deficiències de
l'activitat de perruqueria i comerç al c/ de Ponent, 10 de Mont-roig del Camp.

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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27.Activitas.Expedient 13404/2017. Inici del procediment d'esmena de
deficiències al canvi de titularitat i la modificació substancial de l’exercici de
l’activitat de bar, restaurant i hostal “Hostal Hellín“ a l’av. de Barcelona, 242 de
Miami Platja.
28.Activitats.Expedient 12598/2017. Comunicació, finalització procediment
d’esmena de deficiències i arxiu de l’expedient de l'activitat d'oficina de
paqueteria i comerç de telefonia a l'av. de Barcelona, 154 bis, baixos de
Miami Platja.
29.Activitats.Expedient 4697/2017. Inici procediment d'esmena de deficiències
del canvi de titularitat del bar i restaurant Sonja a la pl. del Doctor Fleming, 3
de Miami Platja.
30.Activitats.Expedient 9868/2017. Inici de procediment de control posterior del
canvi de titularitat del bar i restaurant "La Riviera" situat al c/ de Posidó, 6 de
la urbanització La Ribera.
31.Activitats.Expedient 8134/2017. Inici de procediment d'esmena de
deficiències de l'activitat de comerç de venda de moda i complements a l'av.
de Barcelona, 180, local 1 de Miami Platja.
32.Activitats.Expedient 4960/2017. Inici procediment d’esmena de deficiències
del canvi de titularitat de l'activitat de bar "BB+" situada a l'av. de Cadis, 14,
local 1 de Miami Platja.
33.Disciplina urbanística. Expedient 8690/2017. Sobreseure, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
34.Disciplina urbanística: Expedient 3933/2017 OE. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució i arxiu de l’expedient administratiu de
referència.
35.Disciplina urbanística. Expedient 8691/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
36.Infraccions: Expedient 2763/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
37.Infraccions: Expedient 2753/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
38.Infraccions: Expedient 2754/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
39.Infracciones: Expediente 8283/2017. Resolución, si procede, del
procedimiento sancionador iniciado en materia del servicio público de agua
potable.
40.Medi Ambient: Expedient 2855/2018. Autoritzar, si s'escau, a adherir-se a la
Hora del Planeta el 24 de març de 2018 de 20:30h a 21:30h els edificis i
algunes places que donen accés al Municipi.
41.Medi Ambient: Expedient 2549/2018. Autoritzar, si s'escau, a fer la festa del
Dilluns de Pasqua, 2 d'abril de 2018 a l'Ermita Mare de Déu de la Roca.
42.Afers sobrevinguts

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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