Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/4

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

30 / 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 23 de gener de 2019.
2. Intervenció. Expedient 932/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 705/2019. 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, instal·lació 18.
4. Serveis Econòmics. Expedient 14191/2018. 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 l’avinguda Cadis, 14 baixos.
5. Serveis Econòmics. Expedient 709/2019. 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.
6. Serveis Econòmics. Expedient 4691/2018. Aprovar, si s’escau, les
liquidacions realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al quart
trimestre de 2018.
7. Cadastre. Expedient 797/2019. Estimar la petición de no liquidar la plusvalía
municipal derivada de la transmisión del solar, considerando que ha quedado
acreditada la inexistencia de incremento de valor.
8. Cadastre. Expedient 11923/2018. Desestimar íntegrament les al.legacions
contra la liquidació de plusvàlua municipal, atès que no queda provada la
inexistència d’increment de valor del sòl.
9. Cadastre. Expedient 13488/2018. Desestimar la petición que se hace en el
escrito RE 1404/2018 de no liquidar el impuesto.
10.Cadastre. Expedient 12536/2018. Desestimar íntegrament la sol·licitud
d’anul·lació de les liquidacions de plusvàlua municipal, atès que no queda
provada la inexistència d’increment de valor del sòl
11.Expedient 11166/2018. Aprovar si s'escau, la relació del número d'identificació
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que s'assignarà amb un carnet a cadascuna de les agents cíviques de
sensibilització ambiental i convivència ciutadana contractades a través de
l'atorgament de la subvenció Treball als Barris 2018.
12.Recursos Humans.Expedient 13968/2018. Aprovar, si s’escau, la crida d’una
Auxiliar de Turisme, personal laboral fix-discontinu subrogat d’EMSSA, per
formalitzar la seva contractació
13.Cultura. Expedient 948/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra
Administració
14.Cultura. Expedient 1879/2018. Justificació de la subvenció del departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya –OSIC- per l’adquisició de llibres i
diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya.
15.Cultura. Expedient 950/2019. Sol·licitud de subvenció en metàl·lic al
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya –OSIC- per
l’adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya.
16.Contractació. Expedient 13405/2018. Acordar, si s’escau, la incoació de
l’expedient d’imposició de penalitats per incompliment del servei de seguretat
privada per les festes de cap de d’any a Mont-roig del Camp.
17.Contractacions.Expedient 610/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
estand a la Fira Sea Otter Europe per a a promoció del municipi
18.Contractacions.Expedient 608/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’una
campanya de comunicació a la emissora de ràdio Cadena Ser
19.Contractacions.Expedient 294/2019.Adjudicar, si s’escau, la reparació de la
caldera de gas que calenta el gimnàs de l’escola Joan Miró de Miami Platja.
20.Contractacions.Expedient 906/2019.Adjudicar, si s’escau, la construcció d’una
plataforma pel trasllat d’una bateria de contenidors a la urbanització Pi Alt.
21.Contractacions.Expedient 925/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
estand a la fira “Salon du Tourisme Mahana” que es celebrarà a la ciutat
francesa de Lyon del 8 al 10 de març de 2019.
22.Contractacions.Expedient 828/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de la
col•locació de banderoles promocionals de les Jornades Gastronòmiques del
Calçot
23.Contractacions.Expedient 456/2019.Aprovar, si s’escau, la realització d’una
campanya de comunicació anual amb la emissora de ràdio RAC1
24.Contractacions.Expedient 505/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle de màgia Enchantée i la seva fitxa tècnica, espectacle inclòs en
la programació d’hivern-primavera 2019.
25.Impuls Econòmic i ocupació. Expedient 993/2019. 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 Orly la Llar Exterior, S.C.P.
26.Serveis Socials.Expedient 944/2019. Aprovar, si s'escau, l’autorització al
Casal d’avis Sant Jaume de Miami Platja per pintar les columnes de la sala
del Casal d’avis.
27.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11334/2018. Donar compte, si
s’escau, del cànon de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
28.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 907/2019. Aprovar inicialment, si
s’escau, el Projecte de mecanització i instal·lació de la canonada d’impulsió
del pou Solemio 2 fins al dipòsit de Solemio.
29.Obra Pública. Expedient 704/2019. Aprovar, si s’escau, la recepció del
projecte bàsic i d’execució de l’entorn del Club de Mar de Miami Platja,

incloses al Pla Penta a Miami Platja i, ordenar la seva publicació.
30.Obres. Expedient 7253/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
rehabilitació de l’habitatge unifamiliar en testera, situat al c. de Sant Antoni
núm. 39 de Mont-roig del Camp.
31.Obres. Expedient 12631/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. Hondures núm. 11 urb. Costa
Zèfir.
32.Serveis Jurídics. Expedient 13254/2018. Aprovar, si s’escau, la personació de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 352/2018.
33.Disciplina urbanística. Expedient 848/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
34.Disciplina urbanística. Expedient 8665/2018. Arxiu de l’expedient
administratiu del referència del procediment d’ordre d’execució.
35.Disciplina urbanística. Expedient 601/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
36.Disciplina urbanística. Expedient 644/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
37.Medio Ambiente: Expediente 875/2019. Iniciar, si procede, el procedimiento
de ejecución subsidiàrai, atendido al incumplimiento del titular de la finca de la
orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento público dictada
por esta Corporación.
38.Infraccions. Expedient 703/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria d’ús i aprofitament de les platges.
39.Expedient 291/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient de
procediment de control posterior de l’activitat de comerç, a l’av. Barcelona,
100 de Miami Platja
40.Activitats Expedient 3614/2018. Denegació d'ocupació via pública
41.Activitats Expedient 286/2019.Transmissió parada 99 del mercat de Miami
Platja
42.Mobilitat. Expedient 14254/2018. Llicències d'Ocupació
43.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
---

