Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/17

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària
Motiu: «Ser festiu el dimcres 1 de maig de 2019»

Data i hora

2 / de maig / 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 24 d'abril de 2019.
2. Intervenció. Expedient 5768/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp. 1062/2018. Aprovar, si s’escau, les factures de les millores
del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del
Camp de les atribucions de l’Agència Catalana de l’Aigua AF18000235 i
AF18000355.
4. Intervenció Exp 7801/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de la subvenció per al foment de la Cultura del
2018 atorgada a diverses associacions de Mont-roig del Camp.
5. Intervenció Exp 7156/2018. Aprovar la justificació de la subvenció pel
manteniment del Jutjat de Pau, 2018
6. Impuls Econòmic: Expedient 1270/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar la contractació de
treballadors aturats a les empreses del municipi de Mont-roig del Camp per al
2018 concedida a l’empresa Olis Solé, SL
7. Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 concedida al senyor Jorge
Bergareche Urisel
8. Serveis Econòmics. Expedient 5471/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2013/15245.
9. Serveis Econòmics. Expedient 4486/2019.Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans dels habitatges situats a l’ avinguda Ferrocarril, 7 B i Ps.
Marítim, 116 1 02 07, per canvi de subjecte passiu.
10.Serveis Econòmics. Expedient 5363/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
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fraccionament de pagament de la Taxa per aprofitament especial o utilització
privativa dels béns de domini públic – autorització de la venda no sedentària
de la parada número 42 del Mercat setmanal de Miami Platja de l’exercici
2019.
11.Cadastre. Expedient 3828/2019. Estimar la solicitud de la anulación de las
liquidaciones de plusvalía (IIVTNU) PV 23255 y 23256, considerando que
queda demostrada la inexistencia de incremento de valor en la transmisión
del solar.
12.Cadastre. Expedient 5147/2019. Estimar la baixa de l’autoliquidació de
plusvàlua PV24426 per l’error manifest en el percentatge de transmissió, i
practicar cinc noves liquidacions.
13.Contractació. Expedient 10056/2018. Declarar deserta, si s’escau, la licitació
per procediment obert per l’alienació de diverses parcel•les propietat de
l’Ajuntament.
14.Contractació. Expedient 5520/2019. Aprovar, si s’escau, el servei
d’esterilització de mascles i femelles felines per tal de controlar colònies de
gats de carrer.
15.Contractació. Expedient 5709/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
impressió del material gràfic de les Jornades Gastronòmiques del Pop.
16.Contractació. Expedient 5521/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei per a la realització d’un vídeo promocional de la destinació en activitats
nàutiques.
17.Contractació. Expedient 5222/2019. Aprovar, si s’escau, la realització de
proves psicotècniques als agents de la Policia Local.
18.Contractació. Expedient 5672/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
Servei de Suport informàtic i Serveis Gestionats de la infraestructura de
servidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
19.Contractació. Expedient 5268/2019. Contractar, si s’escau, els serveis d’un
formador per impartir el Curs de Procediment Administratiu al personal de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
20.Contractació. Expedient 13340/2018. Resoldre, si s’escau, l’adjudicació
mitjançant rènting d’un vehicle destinat a la policia local, 4x4 Toyota Rav 4
híbrid, a través de l’Acord Marc de l’ACM
21.Contractació. Expedient 4637/2019. Aprovar, si escau, la certificació núm. 1 i
la factura de les obres d’enderroc per ruïna imminent, de l’immoble situat al
carrer Mare de Déu de la Roca 20 de Mont-roig del Camp.
22.Contractació. Expedient 11358/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de
compostadores per al foment de la Fracció Vegetal i l’autocompostatge casolà
i comunitari.
23.Contractació. Expedient 9485/2018. Adjudicar, si s’escau, les obres
d’adeqüació per a zona infantil a la urbanització Costa Zèfir.
24.Serveis Jurídics. Expedient 13219/2017. Executar, si s’escau, la sentència
núm. 53/2019, de data 5 de març de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Tarragona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm.
420/2017.
25.Obres. Expedient 1628/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada a l'av. de Granada núm. 54.
26.Urbanisme. Expedient 11186/2018 RC_PO. Modificar, si escau, l’adreça av.
del Mar, núm. 12 de Miami Platja, sent correcte av. del Mar, núm. 23 de Miami
Platja, el compliment de tots els requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació per a les obres de construcció d’una piscina
situat a l’av. del Mar, núm. 12 de Miami Platja.

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
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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27.Infraccions: Exp. 5242/2019. 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.Activitats.Expedient 4087/2019. Atorgar, si escau, la llicència d’ocupació d’un
espai de 6 m2 a la via pública amb la instal·lació d’una guingueta per la venda
temporal d’artefactes pirotècnics des del 10 de juny fins al 23 de juny de 2019
a la ctra. T-323, pk inicial 0,850 marge D de Mont-roig del Camp
29.Activitats Expedient 3646/2018. Renovar, si s’escau, al senyor Harmut Thieler
titular de l’empresa Quads Happy Rent Costa Daurada la llicencia d’ocupació
de via pública amb quads per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les
taxes corresponents.
30.Activitats Expedient 4389/2019. Requerir, si s’escau, als titulars de les
autoritzacions de les parades números 1- (3i5)-(7i9)-11-12-13- del Mercat
setmanal de Mont-roig del Camp la presentació de la documentació
acreditativa del compliment dels requisits legalment establerts per a exercir
l’activitat de venda no sedentària a Mont-roig del Camp, i la satisfacció de
l’import corresponent a la taxa per llicència municipal, per l’exercici 2019.
31.Activitats Expedient 3649/2018. Denegar, si s’escau, a l’empresa L.C.
Vultures, S.L representada pel senyor Carlos Alceda Martínez del Bar
Chisquiribisqui la renovació de la llicència d’ocupació de via pública amb
taules, cadires i expositors per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les
taxes corresponents.
32.Activitats Expedient 3552/2018. Denegar, si s’escau, a l’empresa Casa Evies
S.L la renovació de la llicència d’ocupació de via pública amb taules, cadires i
expositors per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes
corresponents.
33.Activitats Expedient 3592/2018.Renovar, si s’escau, al senyor Jordi del Viso
Sánchez titular de Souvenirs Bambi la llicencia d’ocupació de via pública amb
taules i cadires per l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes
corresponents.
34.Activitats. Expedient 4095/2019. Atorgar, si escau, la llicència d’ocupació d’un
espai de 6 m2 a la via pública amb la instal·lació d’una guingueta per la venda
temporal d’artefactes pirotècnics des del 15 de juny fins al 30 de juny de 2019
al c/ de Perú, 1 de la urbanització Costa del Zèfir
35.Secretaria. Expedient 5929/2019. Aprovar, si escau, la col.laboració
econòmica als representants i col.laboradors a les Eleccions Generals 2019.
36.Afers sobrevinguts
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