Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/48

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / 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 21 de novembre de 2018
2. Intervenció. Expedient 13597/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 13611/2018. 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 Dàlies, 22 1 00 0B.
4. Serveis Econòmics. Expedient 13613/2018. 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 Voltes, 1.
5. Serveis Econòmics. Expedient 13608/2018. 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 Agustí Sardà, 47 A 03 04.
6. Serveis Econòmics. Expedient 13521/2018. 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 Magnòlia, 2 1 00 02.
7. Serveis Econòmics. Expedient 13617/2018. 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 Dàlies, 22 1 00 0A.
8. Serveis Econòmics. Expedient 13609/2018. 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 a l’avinguda Europa, 19.
9. Serveis Econòmics. Expedient 13523/2018. 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 Tenerife, 2 A 00 01.
10.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.
11.Cadastre. Expedient 13086/2018. Desestimar la solicitud de baja de la
liquidación de plusvalía PV 23670, puesto que la fecha de inicio del periodo
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impositivo es correcta.
12.Cadastre. Expedient 11915/2018. Desestimar íntegrament la sol·licitud
d’anul.lació de la plusvàlua municipal PV 22931, atès que no queda provada
la inexistència d’increment de valor del sòl.
13.Cadastre. Expedient 10617/2018. Desestimar íntegrament la sol·licitud de
devolució dels imports de les plusvàlues municipals, atès que no queda
provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
14.Impuls Econòmic. Expedient 13681/2018. Aprovar, si s’escau, l’Acord de
col·laboració per a la realització de pràctiques professionals no laborals entre
l’Ajuntament de Mont-roig i Patricia Alfonso Granero
15.Impuls Econòmic. Expedient 13661/2018. Aprovar, si s’escau, l’Acord de
col·laboració per a la realització de pràctiques professionals no laborals entre
l’Ajuntament de Mont-roig i l’Entitat Pública Empresarial Nostraigua
16.Impuls Econòmic. Expedient 13687/2018. Aprovar, si s’escau, l’Acord de
col·laboració per a la realització de pràctiques professionals no laborals entre
l’Ajuntament de Mont-roig i Fischer Ibérica, SAU
17.Impuls Econòmic. Expedient 13693/2018. Aprovar, si s’escau, l’Acord de
col·laboració per a la realització de pràctiques professionals no laborals entre
l’Ajuntament de Mont-roig i SEGUR-MON, S.L.
18.Turisme. Expedient 13531/2018. Informació i Promoció Turística
19.Contractació. Expedient 13098/2018. Adjudicar, si s'escau, els treballs de
valoració a valor actual de la totalitat dels bens immobles en relació als
terrenys i edificis de titularitat municipal, que composen el Patrimoni
Immobiliari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
20.contractació. Expedient 13620/2018. Adjudicar, si s’escau, el servei de
tractament fitosanitari mitjançant la tècnica d’Enoteràpia vegetal a alguns pins
del terme Municipal de Mont-roig del Camp.
21.Contractació. Expedient 13359/2018. Adjudicar, si s’escau, l’obra de
reconstrucció de la tanca perimetral de la EB Maykao.
22.Contractació. Expedient 13540/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de 15
carpes de lloguer pel Mercat de Nadal de Miami Platja 2018
23.Contractació.Expedient 13344/2018. Aprovar, si s’escau, l’execució de la
vorera del c. Til·lers núm. 8-10 de la urbanització Masos d’en Blader.
24.Contractació. Expedient 13526/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de 3
inflables amb certificació del muntatge per als Mercats de Nadal de Mont-roig
i Miami Platja 2018
25.Contractació. Expedient 13214/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d'un
servei de signatura biomètrica per les OMAC de Mont-roig del Camp i Miami
Platja
26.Contractació. Expedient 6067/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació del
responsable del contracte en l’expedient de lloguer, mitjançant rènting, de tres
vehicles elèctrics i un vehicle híbrid a traves de l’Acord Marc de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
27.Contractació. Expedient 12997/2018. Contractar, si s’escau, el taller infantil
anomenat “Un Nadal màgic”, que es durà a terme els dies 27 i 28 de
desembre als parcs infantils de Nadals de Mont-roig del Camp i de Miami
Platja, amb motiu de les festes de Nadal 2018.
28.contractació. Expedient 12995/2018. Contractar, si s’escau, l’espectacle
musical anomenat “Menealo On Tour Happy New Year Edition”, que es durà a
terme el dia 31 de desembre, al pavelló municipal de Mont-roig del Camp,
amb motiu de les festes de Nadal 2018.
29.Contractació. Expedient 8488/2017. Aprovar, si s’escau, la devolució de la
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garantia definitiva dipositada amb relació al subministrament de quatre
mòduls prefabricats de vestidors per al camp de gespa artificial de Mont-roig
del Camp.
30.Contractació. Expedient 7311/2018. Desestimar, si s’escau, el recurs de
reposició plantejat per la mercantil Construcciones y Proyectos Miami 2013
SL amb relació al contracte de subministrament i instal•lació de mòduls pel
Club de Mar.
31.Contractació. Expedient 806/2018. Aprovar, si s’escau, la 2a. certificació de
l’execució de les obres del projecte de la plaça de les Oliveres a Miami Platja
32.Serveis Jurídics. Expedient 13482/2018. Aprovar, si s’escau, la proposta
d’honoraris per la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
33.Recursos Humans. Expedient 10142/2018. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de serveis previs a una Administrativa, funcionària de carrera,
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
34.Recursos Humans: Expedient 12979/2018. Contractar, si s’escau, a un/a
Dinamitzador/a de Joventut, grup C, subgrup C2, personal laboral temporal,
amb un contracte d’obra o servei determinat, a jornada complerta, amb
efectes des del dia 3 de desembre 2018 i fins al dia 13 de gener de 2019,
degut a l’acumulació de tasques al departament de Joventut.
35.Recursos Humans: Expedient 13655/2018. Aprovar i formalitzar, si s’escau, el
conveni de col·laboració per a la realització de la matèria Estada a l’empresa
d’una alumna de l’Institut Antoni Ballester del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
36.Recursos Humans: Expedient 13654/2018. Aprovar i formalitzar, si s’escau, el
conveni de col·laboració per a la realització de la matèria Estada a l’empresa
d’un alumne de l’Institut Antoni Ballester del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
37.Recursos Humans: Expedient 13656/2018. Aprovar i formalitzar, si s’escau, el
conveni de col·laboració per a la realització de la matèria Estada a l’empresa
d’un alumne de l’Institut Antoni Ballester del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
38.Recursos Humans. Expedient 12894/2018. Desestimar, si s’escau, la
bonificació del 50% de les activitats lúdic-esportives que organitza
l’Ajuntament
39.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 13647/2018. Aprovar, si s’escau, la
memòria per la millora de l’eficiència energètica d’alguns edificis municipals
previstos al PAES de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Fase 1 i sol·licitar
la subvenció del PAES 2018 a la Diputació de Tarragona.
40.Mobilitat. Expedient 13398/2018. Proposta aprovació d'una nova parada del
BUS Municipal al carrer Alfons I de la urbanització El Casalot
41.Medi Ambient: Expedient 4096/2018. Resolució, si s'escau, del procediment
d'execució subsidiària, a causa de l'incompliment del titular de la finca de
l'ordre d'execució de conservació, salubritat i ornament públic dictada per
aquesta Corporació.
42.Infraccions. Expedient 11435/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
43.Infraccions. Expedient 8389/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via públic i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
44.Infraccions. Expedient 12961/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
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procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
45.Disciplina urbanística. Expedient 13395/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
46.Disciplina urbanística. Expedient 12686/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
47.Disciplina urbanística. Expedient 8665/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
48.Disciplina urbanística. Expedient 9771/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
49.Disciplina urbanística. Expediente 3759/2018. Archivo del expediente
administrativo del referencia del procedimiento de orden de ejecución.
50.Disciplina urbanística. Expedient 8587/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
51.Disciplina urbanística. Expediente 7920/2018. Archivo del expediente
administrativo del referencia del procedimiento de orden de ejecución.
52.Disciplina urbanística. Expedient 11878/2018. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
53.Disciplina urbanística. Expediente 2274/2018. Reiteración, si procede, de la
orden de ejecución y advertencia de ejecución subsidiaria del procedimiento
de restauración de la legalidad urbanística iniciado.
54.Disciplina urbanística. Expediente 9533/2018. Resolución, si procede, del
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y
ornamento público.
55.Disciplina urbanística. Expedient 5109/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
56.Disciplina urbanística. Expedient 12372/2018. Desistiment, si escau, del
procediment de tramitació del certificat de no infracció urbanística iniciat a
sol·licitud de l’interessat, sense que s’hagi iniciat cap actuació per part de
l’administració.
57.Disciplina urbanística. Expedient 9819/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
58.Obres. Expedient 11796/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte per l’ampliació de l’habitatge unifamiliar, i legalització garatge, porxo i
rentador, situat al c. la Palma núm. 20.
59.Obres.Expedient 10917/2018. Concedir, si s’escau, llicència d’obres majors
per l’adequació local sense ús per a ús de restaurant (canvi d’ús) situat a l’av.
Barcelona núm. 88-89, a nom de Herbor Alimentación SL.
60.Obres. Expedient 12285/2018. Aprovar, si s’escau, l’inici del procediment de
caducitat de la llicència per la rehabilitació parcial de l’habitatge entre
mitgeres, situat al c. Hospital núm. 9 de Mont-roig del Camp.
61.Obres. Expedient 11986/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada comunitària, situada al c. de República
Dominicana núm. 7 de la urbanització Costa Zèfir, a nom de Construcciones
Bernardo Ortega SL.
62.Obres. Expedient 752/2017. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina d’ús
privat (projecte bàsic) a la parcel·la situada al c. de República Argentina núm.
46-48 de la urbanització Costa Zèfir, a nom de Miami RK Servicios SL.
63.Obres. Expedient 12626/2018.Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per l’enderroc d’una edificació auxiliar i la construcció
d’una barbacoa a la parcel•la situada al c. de Nicaragua núm. 6 de la

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
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urbanització Costa Zèfir.
64.Obres.Expedient 9398/2017. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la legalització de canvi d’ús, reforma i ampliació habitatge
unifamiliar entre mitgeres a la parcel·la situada al c. Conca núm. 20, a nom de
Mohamed Guendouz representat pel sr. Francesc Martin Castaño.
65.Obres. Expedient 116/2018. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d’un porxo adossat a l’habitatge situat al c. del Déu
Anubis núm. 6 casa 10 de la urbanització El Casalot.
66.Obres.Expedient 4881/2018. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d’una piscina privada prefabricada, situada al c. del
Forjador núm. 1 de la urb. Jardins Paradís.
67.Obres. Expedient 12564/2017. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d'una piscina d'ús privat situada a l'av. Los Angeles,
82 de Miami Platja.
68.Obres. Expedient 4016/2018. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d’un porxo i una piscina privada al c. Nuñez de
Balboa núm. 12 de la urbanització Club Mont-roig.
69.Urbanisme. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a la
construcció de dos habitatges i dues piscines al c. de Llevant, núm. 4 de la
urbanització Pi Alt, (expedient 12343/2018 RC_PO). Expedient 12343/2018.
70.Urbanisme. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
de construcció d’un habitatge unifamiliar situat al c. de Colòmbia, núm. 22 de
la urbanització Costa del Zèfir, (expedient 8910/2018 RC_PO). Expedient
8910/2018. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística
71.Activitats. Expedient 8134/2017. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat de comerç de venda de moda i complements a
l’av. Barcelona, 180 local 1 de Miami Platja
72.Activitats. Expedient 4075/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat d’agència immobiliària a l’av. Barcelona, 78, local
2 de Miami Platja
73.Activitats. Expedient 8500/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat de comerç de begudes i alimentació a l’av.
Barcelona, 188, local 10 de Miami Platja
74.Planejament.Expedient 13757/2018. Iniciar, si s’escau, el procediment de
caducitat del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable del complex
Yeguadas Nieto, i declarar-ne el desistiment d’un interessat.
75.Afers sobrevinguts
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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

