
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/38 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 2 / d’octubre / 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 25 de setembre de 2019
2. Serveis Econòmics. Expedient 1203/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs a

Base – Gestió d’Ingressos Locals, de l’import pagat per la taxa de la llicència 
d’habitatge d’ús turístic expedient 7040/2018 HUT  per estar signada la 
providència de constrenyiment.

3. Serveis Econòmics. Expedient 11741/2019. Desestimar, si s’escau, la
sol·licitud d’ampliació del termini de pagament del fraccionament de
l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2013/5781.

4. Serveis Econòmics. Expedient 11750/2019. 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 2019/7515.

5. Serveis Econòmics. Expedient 11574/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de
les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus 
sòlids urbans d’uns habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni 
electricitat

6. Intervenció Exp 2504/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció
concedida pel programa específic d’inversions PEXI de la Diputació de
Tarragona per l’obra de Substitució d’un tram de la xarxa d’aigua potable de la
urbanització Rustical Mont-roig

7. Intervenció Exp 10118/2019. Aprobar, en su caso, la modificación de la
solicitud de la subvención para entidades locales adscritas a los planes de
emergencia nuclear, 2019.

8. Impuls Econòmic: Expedient 11664/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit 

9. Serveis Socials.Expedient 9310/2019. Aprovar, si escau, l’addenda
econòmica per l’any 2019, que incorpora els annexos I i II del conveni subscrit
en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Camp.

10.Contractació. Expedient 2071/2019. Adjudicar, si s’escau, el servei de



vigilància d’abocaments il•legals i vigilància rural al TM de Mont-roig del 
Camp.

11.Contractació. Expedient 10956/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei de càtering per l’Homenatge a la Vellesa de Mont-roig del Camp i
Miami Platja 2019.

12.Contractació. Expedient 10868/2019. Adjudicar, si s’escau, el
subministrament de divers mobiliari urbà pel parc infantil de la urbanització
Costa Zèfir.

13.Contractació. Expedient 10603/2019. Adjudicar, si s’escau, el manteniment de
les calderes de gas per a la calefacció i aigua calenta sanitària dels
poliesportius de Mont-roig del Camp i Miami Platja.

14.Contractació. Expedient 780/2016. Requerir, si s’escau, la reparació de les
deficiències detectades durant el període de garantia en el poliesportiu de
Miami Platja.

15.Contractació. Expedient 881/2017. Requerir, si s’escau, la reparació de les
deficiències detectades durant el període de garantia en el poliesportiu de
Mont-roig del Camp.

16.Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 677/2016. Aprovar i remetre, si s’escau,
a l’Agència Catalana de l’Aigua el document “Documentació tècnica per a la
previsió de necessitats de dotacions i inventari de les instal·lacions del servei
d’aigua potable de les urbanitzacions Sant Miquel, Rustical Balneari i Pins de
Miramar al terme municipal de Mont-roig del Camp”, sol·licitar la concessió de
volums justificats en cadascun dels àmbits i incloure’ls en la concessió total
del municipi.

17.Planejament. Expedient 13916/2018. Desestimar, si escau, el recurs de
reposició interposat contra l’Acord de Junta de Govern Local, de concessió de
llicència d’ús comú especial de bé de domini públic.

18.Urbanisme. Expedient 9714/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la construcció d’un aparcament cobert al c. del Ter, núm. 3 de la
urbanització Via Marina

19.Urbanisme. Expedient 7352/2019. Comunicar, si escau, 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. de Veracruz, núm.
37 de Miami Platja

20.Urbanisme. Expedient 10755/2019. Comunicar, si escau, 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 al c. de Colòmbia,
núm. 22 de la urbanització Costa del Zèfir

21.Educació. Expedient 7891/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts
individuals de desplaçament del Consell Comarcal del Baix Camp, del curs
2018-2019.

22.Educació. Expedient 10501/2019. Aprovar, si s’escau, la convocatòria de
subvencions a entitats locals per al foment de l’educació, per l’exercici 2019

23.Activitats. Expedient 6315/2018. Declarar conclòs el procediment de control
posterior incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per a
l'exercici d'un centre d'estètica a l'av. Barcelona, 41, local 6, de Miami Platja.

24.Activitats. Expedient 5049/2019.Comunicar, si escau, el compliment de tots el
requisits de formalització del règim de comunicació per la modificació
substancial de l’activitat de bar i restaurant al c/ Uruguai, 16 local 7 de Miami
Platja

25.Activitats. Expedient 6985/2018. Declarar conclòs, si s’escau, el procediment



de control posterior incoat per la verificació del compliment de la legalitat 
vigent per a l’exercici de l’activitat de bar amb terrassa al c/ Número, 29, 1A 
de la urbanització El Casalot; i comunicar, si escau, el compliment de tots els 
requisits de formalització del canvi de titularitat per a l’exercici de l’activitat en 
qüestió

26.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---


