Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/22

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

30 / de maig / 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 23 de maig de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 6335/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 6048/2018. 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 Mercè Rodoreda, 9 B 2 2 i de la Taxa
per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les reserves de la
via pública per a aparcament de la plaça de pàrquing número 37, per canvi de
subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 6042/2018. 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 Ter, 6 A per canvi de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 3783/2018. Desestimar, si s’escau, la baixa de
la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’ exercici 2018 de l’habitatge situat al carrer Ebre, 3.
6. Serveis Econòmics. Expedient 2417/2018. 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 al carrer Terres Noves, 2 B, per canvi de
subjecte passiu.
7. Serveis Econòmics. Expedient 6099/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2017/040515.
8. Serveis Econòmics. Expedient 6080/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2018/025572.
9. Serveis Econòmics. Expedient 6086/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament dels rebuts de l’Impost
de Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l’exercici 2018 del carrer Tulipes,
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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.Intervenció. Expedient 9884/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de la subvenció per al foment de la Cultura del
2017 atorgada a diverses associacions de Mont-roig del Camp.
12.Intervenció. Expedient 11550/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de la subvenció per al foment de l’esport del
2017 atorgada a diverses associacions de Mont-roig del Camp.
13.Intervenció. Expedient 8721/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció del 2017 pel projecte de Recursos pedagògics a l’Institut Miami.
14.Impuls Econòmic: Expedient 1270/2018. Aprovar, si s’escau, la concessió de
les subvencions per impulsar la contractació de treballadors aturats a les
empreses del municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 al senyor Javier A.
Colman Mesa
15.Impuls Econòmic: Expedient 6164/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit
al senyor Jorge Bergareche Urisel.
16.Cadastre. Expedient 6002/2018. Estimar la sol·licitud de pròrroga per
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).
17.Cadastre. Expedient 6363/2018. Estimar la sol·licitud de pròrroga per
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal
(IIVTNU).
18.Cadastre. Expedient 6105/2018. Estimar la sol·licitud de baixa i devolució de
quotes de l’autoliquidació de plusvàlua (IIVTNU), degut a la pèrdua
patrimonial en la transmissió efectuada.
19.Cadastre. Expedient 5363/2018. Estimar la solicitud de no liquidar la plusvalía
municipal (IIVTNU) considerando que la venta se ha realizado con pérdida
patrimonial.
20.Contractació. Expedient 1496/2018. Adjudicar, si s’escau, la concessió d’ús
privatiu de domini públic municipal per la instal•lació d’una xarxa Wifi de
promoció turística i econòmica al municipi de Mont-roig del Camp.
21.Contractació. Expedient 6193/2018. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a la Central
de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp per al servei de
prevenció de riscos laborals.
22.Contractació. Expedient 6190/2018. Contractar, si s’escau, el tractament de la
Platja de la Punta del Riu apta per a gossos.
23.Contractació. Expedient 4532/2018.Aprovar, si s’escau, la licitació per
procediment obert de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina
municipal de Mont-roig del Camp per la temporada d’estiu 2018
24.Contractació. Expedient 5802/2018. Aprovar, si s’escau, els treballs de
senyalització horitzontal d’alguns passos de vianants inclosos dins el Barri de
La Florida.
25.Contractació.Expedient 4819/2017. Aprovar, si s‘escau, la devolució de la
fiança pel servei de bar de la piscina municipal de Mont-roig del Camp
temporada 2017.
26.Contractació.Expedient 6019/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
projecció del màpping Mas Miró amb motiu de la Nit del Turisme 2018.
27.Contractació. Expedient 5922/2018. Contractar, si s’escau, la impressió del
material gràfic de les Jornades Gastronòmiques del Pop.
28.Contractació. Expedient 6188/2018. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a la Central
de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp per al servei del
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manteniment dels quatre aparells elevadors municipals.
29.Contractació.Expedient 4848/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’una
orquestra pel ball de la revetlla de Sant Joan 2018, que es durà a terme el dia
23 de juny a la Pèrgola de la Platja Cristall de Miami Platja.
30.Contractació.Expedient 6283/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 2000
unitats de bolígrafs, serigrafiats amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
31.Informàtica.Expedient 3553/2018. Aprovació, si s’escau, de la cessió d’ús
d’una parcel·la a Rabasadas de la Serra de la Pedrera
32.Recursos Humans. Expedient 5809/2018. Aprovar, si s’escau, la formalització
del conveni en pràctiques d’una alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior
Artístic de Gràfica Publicitària de l’Escola d’Art i Disseny a Tarragona
33.Recursos Humans. Expedient 5358/2018. Aprovar, si s’escau, la crida d’una
Informadora Turística com a personal laboral fix-discontinu subrogat
d’EMSSA, per formalitzar la contractació pel període estival 2018 a la Unitat
de Turisme
34.Recursos Humans, Expedient 5720/2018.Pagar, si s’escau, les adequacions
retributives singulars aprovades pel Ple de data 14 de març de 2018, a un
agent de la Policia Local que va deixar de prestar els seus serveis a data 31
de març de 2018.
35.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 6322/2018. Aprovar inicialment, si
s’escau, la memòria valorada de l’execució de diversos creuaments
subterranis per Baixa Tensió al nucli urbà de Mont-roig del Camp i encomanar
la gestió a l’empresa NOSTRESERVEIS, per executar l’obra civil dels
creuaments subterranis.
36.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 7018/2017. Aprovar inicialment, si
s’escau, el projecte modificat de pavimentació de carrers de diverses
urbanitzacions del terme municipal de Mont-roig del Camp.
37.Activitats. Expedient 5916/2018. Revocar, si s’escau, al titular de l’autorització
de la venda no sedentària de la parada número 41 del Mercat Setmanal de
Miami Platja, per no estar al corrent de pagament de la taxa de l’exercici
2017.
38.Activitats.Expedient 5640/2018. Inici procediment de control posterior de
l’activitat de venda d’electrodomèstics, material elèctric i ferreteria, a l’av. de
Barcelona, 126 local 1 de Miami Platja.
39.Activitats. Expedient 5692/2018.Inici procediment de control posterior de
l’activitat de perruqueria a l’av. Califòrnia, 16 local 5 de Miami Platja
40.Activitats. Expedient 5513/2018. Inici procediment de control posterior de
l’exercici de l’activitat de venda al menor de bicicletes “Megabici” a l‘av. dels
Àngels, 13 local 3 de Miami Platja
41.Activitats.Expedient 6315/2018. Inici procediment de control posterior de
l’activitat de centre d’estètica “Sukotay”, a l’av. de Barcelona, 41 local 6 de
Miami Platja.
42.Activitats. Expedient 5917/2018. Revocar, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la venda no sedentària de la parada número 43 del Mercat
Setmanal de Miami Platja, per no estar al corrent de pagament de la taxa de
l’exercici 2017.
43.Activitats. Expedient 5447/2018. Revocar, si s’escau, al titular de l’autorització
de la venda no sedentària de la parada número 18 del Mercat Setmanal de
Mont-roig del Camp, per no estar al corrent de pagament de la taxa de
l’exercici 2017.
44.Activitats.Expedient 3116/2018. Tràmit d’esmena de deficiències per a

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
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l’exercici de l’activitat de comerç al detall de fruites i hortalisses a l’av.
Barcelona, 59 de Miami Platja.
45.Activitats. Expedient 5444/2018. Revocar, si s’escau, al titular de l’autorització
de la venda no sedentària de la parada número 14 del Mercat Setmanal de
Mont-roig del Camp, per no estar al corrent de pagament de la taxa de
l’exercici 2017.
46.Activitats. Expedient 2728/2018. Requerir, si s’escau, al titular de l’autorització
de la parada número 58 del Mercat Setmanal de Miami Platja la presentació
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja, i la
satisfacció de l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per
l’exercici 2018.
47.Activitats. Expedient 5441/2018. Revocar, si s’escau, al titular de l’autorització
de la venda no sedentària de la parada número 6 del Mercat Setmanal de
Mont-roig del Camp, per no estar al corrent de pagament de la taxa de
l’exercici 2017.
48.Activitats. Expedient 5443/2018. Revocar, si s’escau, a la titular de
l’autorització de la venda no sedentària de la parada número 9 del Mercat
Setmanal de Mont-roig del Camp, per no estar al corrent de pagament de la
taxa de l’exercici 2017.
49.Activitats. Expedient 3724/2018.Inici procediment d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar restaurant “La
Piazzetta” a l’av. Barcelona, 92, local 9-10 de Miami Platja
50.Disciplina urbanística. Expedient 12951/2017. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
51.Disciplina urbanística. Expedient 2277/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
52.Disciplina urbanística. Expedient 5983/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
53.Infraccions. Expedient 5890/2018. 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.
54.Infraccions: Expedient 5215/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
55.Infraccions. Expedient 13847/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat.
56.Infraccions. Expedient 1685/2018. 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.
57.Obres. Expedient 3765/2018.Concedir, si s’escau, prorroga de la llicència
consistent en l’addició d’un habitatge al c. Pi de Baltasar núm. 32 de la
urbanització Mont-roig Badia
58.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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