Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/13

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

3 / d’abril / 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 27 de març de 2019
2. Serveis Econòmics. Expedient 4549/2019. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 4424/2019. 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 2008/49789.
4. Serveis Econòmics. Expedient 4451/2019. 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 2017/89956.
5. Serveis Econòmics. Expedient 2421/2019. 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 passeig Marítim, 70.
6. Serveis Econòmics. Expedient 4218/2019. 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 2016/37797.
7. Serveis Econòmics. Expedient 4327/2019. Aprovar, si s’escau, els padrons
fiscals corresponents a la taxa de Conservació de Cementiri, taxa Llicència de
Taxis i taxa d’Entrada i Sortida de Vehicles (guals) de l’exercici 2019.
8. Serveis Econòmics. Expedient 2434/2017. Aprovar, si s’escau, la
documentació justificativa de la subvenció concedida per la Diputació de
Tarragona per la pavimentació de diverses urbanitzacions de Mont-roig del
Camp, dins del Pla d’Acció Municipal 2017.
9. Cadastre. Expedient 10628/2018. Desestimar la petición que se hace en los
escritos RE 1000-1001-1002/2018, respecto a liquidar el impuesto con cuota
exenta, puesto que no se ha presentado ningún informe técnico de los valores
del suelo que sustente la petición.
10.Cadastre. Expedient 12535/2018. Desestimar la petición que se hace en el
escrito RE 1402/2018 de no liquidar el impuesto, básicamente porque con
anterioridad a la petición la liquidación fue generada por la administración.
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11.Cadastre. Expedient 13742/2018. 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.
12.Contractacions.Expedient 4583/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
les activitats infantils i familiars “Cursa de cavalls i jocs gegants” amb motiu de
la Setmana Santa 2019.
13.Contractacions.Expedient 3943/2019.Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 7
subscripcions anuals del programari Autocad LT per a l’àrea de Serveis
Tècnics de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
14.Contractacions.Expedient 4225/2019.Aprovar, si escau, la contractació del
servei de publicitat a Reus Digital per difondre les activitats que desenvolupa
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
15.Contractacions.Expedient 4594/2019.Adjudicar, si s’escau, la remodelació de
la tarima de fusta que va cap a la passarel•la del riu Llastres.
16.Contractacions.Expedient 4342/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’edició del llibre dels Premis Literaris Vila de Mont-roig 2018.
17.Contractacions.Expedient 4164/2019.Adjudicar, si s’escau, condicionar la sala
de calderes de l’escola Joan Miró de Miami Platja, segons inspecció RITE.
18.Contractacions.Expedient 4584/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’activitat infantil “Castells de sorra i jocs en grup” amb motiu de la Setmana
Santa 2019.
19.Contractacions.Expedient 4551/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle itinerant “Petit Lilo” amb motiu de la Setmana Santa 2019.
20.Contractacions.Expedient 2370/2019.Aprovar, si s’escau, la compra i
instal•lació d’un aparell d’aire condicionat pel passadís central de la
Comissaria de la Policia Local.
21.Contractacions.Expedient 3900/2019.Aprovar, si s’escau, la reparació del
vehicle policial Ford Kuga amb matrícula 2301HVL
22.Contractacions.Expedient 14295/2018.Adjudicar, si s’escau, l’obra
d’arranjament de les pistes de tennis de Mont-roig del Camp i Miami Platja.
23.Contractacions.Expedient 14150/2018.Aprovar, si s’escau, la compra
d’instal•lacions per a equipar la zona de serveis de Platja Cristall
24.Contractacions.Expedient 2836/2019.Aprovar, si s’escau, la compra d’una
RPA (Aeronau pilotada remotament, Dron) i el seu sistema de control per la
Comissaria de la Policia Local.
25.Contractacions.Expedient 3030/2019.Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 3
noves centrals telefòniques amb tecnologia VoIP, i els corresponents
terminals IP, per poder substituir les actuals centrals analògiques de les
oficines municipals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Oficina
Municipal i la Policia Local de Miami Platja.
26.Contractacions.Expedient 9/2016.Aprovar, si s’escau, la devolució de la
garantia definitiva dipositada amb relació a la prestació de servei de direcció
d’obra i supervisió tècnica de les obres de millora d’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del TM de Mont-roig finançat per l’IDAE.
27.Contractació. Expedient 4648/2017. Acordar, si s’escau, la devolució o
retenció de les fiances dipositades per les explotacions comercials a les
platges de Mont-roig del Camp durant la temporada 2018 .
28.Recursos Humans. Expedient 3973/2019. Concedir, si s’escau, una
gratificació per antiguitat en complir-se els 25 anys de serveis prestats a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
29.Recursos Humans. Expedient 3802/2019. Aprovar, si s’escau, la reducció
d’1/3 de la jornada d’una Auxiliar Administrativa, funcionària interina, adscrita

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
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al Departament de Contractació, Grup C, subgrup C2, per conciliar la seva
vida, personal, laboral i familiar.
30.Obra Pública. Expedient 4639/2019. Aprovar inicialment, si s’escau, la
memòria valorada del manteniment de les franges de 25m per protecció
contra incendis.
31.Activitats Expedient 2523/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant Revocació
de l'acord adoptat en sessió celebrada 6 de març 2019 parada 99 Miami
32.Activitats. Expedient 12648/2017.Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat de restaurant sense terrassa al c/ Vall d’Aran, 19
de la urbanització Cap de Terme-Pino Alto
33.Activitats Expedient 3658/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic
Renovació llicencia OVP per l'exercici 2018
34.Urbanisme. Expedient 1487/2019 RC_PO 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’un habitatge unifamiliar situat al c.
de Colòmbia, núm. 22 de la urbanització Costa Zèfir.
35.Obres. Expedient 2617/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina, situada al c.Azalees núm. 3 de Masos d'en Blader.
36.Infraccions. Expedient 3844/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
37.Infraccions: Exp. 4012/2019. 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.
38.Disciplina urbanística. Expedient 644/2019. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
39.Medi Ambient: Expedient 1547/2019. Requerir, si s’escau, al propietari de la
parcel·la situada a l’av. del Mar núm. 35 de Miami Platja, neteja parcel·la, pins
amb presència de processionària, morrut de la palmera i tanca amb pintades
40.Medi Ambient: Expedient 3919/2019. Subvenció per al Tractament de la
vegetació en urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003
41.Educació. Expedient 4376/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts
individuals del Consell Comarcal del Baix Camp, per a menjador per alumnes
amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, curs 2018-2019.
42.Educació. Expedient 4604/2019. Aprovar, si s'escau, la instal·lació de dos
parades per a la venda de llibres i roses per a la festivitat de Sant Jordi.
43.Departament de Serveis Socials. Expedient 3172/2019. Aprovar, si s'escau,
donar publicitat a la creació de les Bases d’ajuts socials municipals
44.Afers sobrevinguts
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informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

