Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/25

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

3 / de juliol / 2019 a les 11:00

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Intervenció. Expedient 8449/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
2. Serveis Econòmics. Expedient 7529/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament i dispensa de garantia del fraccionament
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2010/7216.
3. Serveis Econòmics. Expedient 7339/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució de
la taxa de la llicència d’activitats de l’expedient 13272/2019, a nom de
l’empresa Miamifriends SL, representada pel senyor Pieter Maria Leonardus
Driesen, per duplicitat en el pagament.
4. Serveis Econòmics. Expedient 7419/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Huelva, 3 1 00 02 de Miami Platja,
per canvi de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 6896/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució de
l’import ingressat per error a l’Ajuntament, a nom del senyor José Antonio
Basallo Luque.
6. Serveis Econòmics. Expedient 8340/2019. 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 2017/41230.
7. Serveis Econòmics. Expedient 6030/2018. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans de l’habitatge situat a l’avinguda Barcelona, 97 de Miami Platja,
per canvi de subjecte passiu
8. Serveis Econòmics. Expedient 1203/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs a
Base – Gestió d’Ingressos Locals, dels imports pagats per les llicències
d’obres expedientes 3620/2018MA i 752/2017MA a nom de Miami RK
Servicios SL amb NIF: B55668529, per estar signada la providència de
constrenyiment.
9. Serveis Econòmics. Expedient 7832/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
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d’ampliació del termini de pagament del fraccionament de la liquidació de
l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana número
24105 de BASE –Gestió d’Ingressos-.
10.Serveis Econòmics. Expedient 8320/2019. Aprovar, si s’escau, el padró
fiscals corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació de
residus sòlids urbans i conservació del clavegueram de l’exercici 2019.
11.Serveis Econòmics. Expedient 6231/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament i dispensa de garantia del fraccionament
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2008/049775.
12.Educació. Expedient 8470/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts del
Consell Comarcal del Baix Camp, per a menjador obligatori del curs
2018-2019.
13.Festes. Expedient 4702/2019. Conveni de mecenatge entre empreses i
entitats locals i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per la Festa Major de
Sant Jaume
14.Serveis Socials. Expedient 8071/2019. Aprovar, si s'escau, donar publicitat a
la creació de bases de concessió d’ajuts socials a la gent gran i/o dependent
per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del
Camp.
15.Contractació. Expedient 6049/2019. Aprovar, si s’escau, l’ampliació d’horari
de tancament del bar de la piscina de Via Marina.
16.Contractació. Expedient 4816/2019. Desistir, si s’escau, de l’expedient per
contractar la redacció del Projecte Constructiu del Desviament de l’Emissari
Terrestre de l’Estany Gelat.
17.Contractació. Expedient 13405/2018. Reclamació de l’import dels danys i
perjudicis ocasionats a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per incompliment
del servei de seguretat privada per les festes de Cap d’Any 2018
18.Contractació. Expedient 8146/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
serveis d’un consultor especialista del Grupo Castilla per desenvolupar una
bossa d’hores al Departament de RRHH de l’Ajuntament.
19.Contractació. Expedient 8246/2019. Aprovar, si s’escau la compra de 4
gronxadors infantils, per a instal•lar en una zona d’esbarjo al nou tram de l’Av.
de Barcelona.
20.Contractació. Expedient 4161/2019. Declarar deserta, si s’escau, la licitació
per l’atorgament a tercers de l’autorització administrativa per l’ocupació i
explotació comercial de la Base Nàutica (temporada 2019).
21.Contractació. Expedient 7818/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de control de la mosca negra i el mosquit tigre al terme municipal de
Mont-roig del Camp
22.Contractació. Expedient 7840/2019. Aprovar, si s’escau, la neteja de la franja
forestal de 25 metres en diferents zones del municipi.
23.Contractació. Expedient 7582/2019. Aprovar, si s’escau, la sonorització,
il•luminació i festa de l’escuma, que es durà a terme el dia 20 de juliol a l’Av.
Barcelona, acte inclòs dins la programació de les festes de Sant Jaume 2019.
24.Contractació. Expedient 13444/2017. Requerir al contractista, si s’escau,
perquè retorni signada la certificació d’obra amb relació a l’execució d’un pou
pel sistema de rotopercusió a la finca amb referència cadastral
7643801CF2474S0001PD de la urbanització Solemio
25.Activitats. Expedient 4737/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització de la comunicació prèvia per al canvi de titularitat
de l’exercici de l’activitat de perruqueria al c/ del Sol, 6 de Mont-roig del Camp
26.Activitats. Expedient 4660/2019. Comunicar, si s’escau, l’incompliment dels

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de
l’activitat de comerç al detall de pollastres, a l’av. Catalunya, 24 de Mont-roig
del Camp
27.Disciplina urbanística. Expedient 10283/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
28.Disciplina urbanística. Expedient 2455/2019. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
29.Disciplina Urbanística. Expediente 2081/2019. Sobreseimiento, si procede,
del procedimiento de ejecución subsidiaria iniciado, dado que se ha efectuado
la orden de derribo dictada por esta Corporación.
30.Disciplina urbanística. Expedient 149/2016. Inadmetre els recursos de
reposició interposats contra la resolució del procediment sancionador, per les
obres d’ampliació realitzades a la finca situada a la partida Terres, polígon 34,
parcel·la 14, sense llicència municipal.
31.Disciplina Urbanística. Expedient 10869/2018. Sol·licitar, si s’escau,
L’AUTORITZACIÓ JUDICIAL per entrar a la finca situada al C/de les
Rabassades, 27 casa 2, de la Urbanització Bonmont Terres Noves, al
municipi de Mont-roig del Camp, de titularitat a favor de les persones
propietàries, amb NIF 4****460X i 5****647P, per poder procedir a l’enderroc
de diverses obres efectuades a l’esmentada finca.
32.Disciplina urbanística. Expedients 7139/2018. Desestimar, si escau, el recurs
de reposició interposat en relació a la resolució del procediment sancionador
per infracció urbanística.
33.Disciplina urbanística. Expedient 10284/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
34.Disciplina urbanística: Expedient 13812/2018. Resoldre, si escau, el
procediment d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre de restauració
de la legalitat dictada per aquesta Corporació.
35.Disciplina urbanística. Expedient 7138/2018. Acordar, si escau, la
comunicació al Registre de la Propietat en referència a les obres efectuades
objecte d’aquest expedient per tal que es practiquin els assentaments
corresponents.
36.Afers sobrevinguts

