Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/5

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

6 / de febrer / 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 30 de gener de 2019
2. Intervenció. Expedient 1289/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 14067/2017. Justificar, si s’escau, a l’Agència
Catalana de l’Aigua les certificacions de les despeses indirectes i generals del
servei de sanejament durant l’any 2018, i requerir-los una resolució.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1146/2019. Donar compte, si s’escau, de la
regularització de les bestretes dels padrons de voluntària no liquidable.
5. Serveis Econòmics. Expedient 1214/2019. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
6. Serveis Econòmics. Expedient 8848/2018. Aprovar, si s’escau, la liquidació
corresponent a la Taxa per la recollida d’escombraries, incineració i eliminació
de residus de temporada (guingueta platges instal·lació 18) de l’exercici 2018.
7. Serveis Econòmics. Expedient 1149/2019. Donar compte, si s’escau, de les
devolucions d’ingressos indeguts realitzats per Base-Gestió d’ingressos,
corresponents a l’exercici 2018.
8. Serveis Econòmics. Expedient 14134/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa de
les liquidacions d’escombraries de l’exercici 2018 d’uns locals sense activitat i
habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni electricitat al carrer
Mercè Rodoreda, 5 de la urbanització Solemio.
9. Serveis Econòmics. Expedient 14139/2018. Aprovar, 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 d’uns locals sense activitat, sense subministrament
d’aigua ni electricitat, a nom de Maria Claret De Oliveira
10.Serveis Econòmics. Expedient 14135/2018. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries de l’exercici 2018 d’uns habitatges deshabitats
sense subministrament d’aigua ni electricitat, al carrer Mercè Rodoreda, 15 1
00 06 i al carrer Angel Guimerà, 5 1 00 43, 1 00 46, 1 01 28, 1 01 33, 1 01 42.
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11.Cadastre. Expedient 14385/2018. Estimar la sol·licitud de baixa de la
liquidació de plusvàlua i devolució de la quota, mes els corresponents
interessos de demora, per inexistència de fet imposable.
12.Contractació.Expedient 13340/2018.Aprovar, si s’escau, el lloguer mitjançant
rènting d’un vehicle destinat a la policia local, 4x4 Toyota Rav 4 híbrid, a
través de l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis.
13.Contractació.Expedient 1110/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle de monòleg de “Toni Moog”, que tindrà lloc el dia 15 de març al
Teatre del Centre Polivalent, dins de la programació de Sant Josep 2019.
14.Contractació.Expedient 909/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació dels
treballs tècnics consistents en suport als treballs de tancament de les obres
de l’Avinguda de Barcelona en l’exercici 2019.
15.Contractació.Expedient 497/2019.Aprovar, si escau, la contractació de la
gestió de les xarxes socials, APP i suport en actualització del web de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
16.Secretaria. Expedient 270/2019. Cessió d’ús de la plaça davant de les
Oficines Municipals de Miami Platja situat al carrer Soria per a la realització
d’un “Triangular de Country” a l’Associació Amics del Country Mont-roig i
Miami.
17.Serveis Jurídics. Expedient 12439/2017. Es dóna compte de la sentència
núm. 14/2019, de data 17 de gener de 2019, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona corresponent al PA 409/2017 interposat
per J.C.L.
18.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1103/2019. Sol·licitar, si s’escau, la
renovació de l’autorització d’abocament de les aigües residuals procedents
del municipi de Mont-roig del Camp a l’EDAR de Rustical Mont-roig.
19.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1101/2019. Sol·licitar, si s’escau, la
renovació de l’autorització d’abocament de les aigües residuals procedents
del municipi de Mont-roig del Camp a l’EDAR de Bonmont.
20.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11334/2018. Donar compte, si
s’escau, del cànon de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
21.Regidoria de Turisme. Expedient 8525/2018. Reconeixement de l'obligació
del primer pgament del "Premi Investigació URV - Càmpings atorgat a la
senyora Alba Font Barnet
22.Activitats. Expedient 459/2019.Comunicar, si escau, el compliment de tots el
requisits de formalització de la declaració responsable per al canvi de
titularitat de l’activitat d’agència immobiliària al c/ Uruguai, 16 local 1 de la
urbanització Costa Zèfir
23.Activitats Expedient 4055/2018. Acceptar la renúncia del titular de la parada
núm. 46 del mercat de Miami Platja
24.Activitats. Expedient 2153/2018. Requeriment d’esmena d’objeccions i
documentació que manca per tal d’obtenir el compliment dels requisits de
formalització del règim de comunicació de l’exercici de l’activitat de
supermercat a la ctra. de Colldejou, 2 de Mont-roig del Camp
25.Activitats Expedient 5441/2018. Baixa o Revocació de l'Autorització per a
l'Exercici de la Venda Ambulant
26.Activitats. Expedient 929/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior de l’activitat d’oficines d’empresa
constructora, a l’av. de Barcelona, 78 local 3 de Miami Platja
27.Disciplina Urbanística. Expediente 2274/2018. Sobreseimiento, si procede,
del procedimiento de restauración de la legalidad iniciado por restauración de
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la legalidad.
28.Infraccions: Expedient 440/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
29.Infraccions. Expedient 529/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
30.Infraccions. Expedient 14166/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
31.Infraccions: Expedient 14501/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
32.Infraccions: Expedient 9756/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
33.Infraccions. Expedient 523/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
34.Infraccions. Expedient 14168/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
35.Infraccions: Exp. 553/2019. 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.
36.Infraccions. Expedient 452/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador en matèria de protecció d’animals.
37.Infraccions. Expedient 14173/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador en matèria de protecció d’animals.
38.Urbanisme. Expedient 13792/2018. Comunicar, si escau, l’incompliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i
piscina situat al c. de les Mèlies, núm. 34-36 de la urbanització Bonmont
Terres Noves.
39.Urbanisme. Expedient 13602/2018. Comunicar, si escau, l’incompliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per la construcció de tres habitatges adossats situat al c. de les
Falgueres, núm. 21 de la urbanització Masos d’en Blader.
40.Obres. Expedient 7581/2018. Modificar, si s’escau, l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018, referent a la
concessió de llicència d’un projecte bàsic i executiu consistent en la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, situada al c. República
Argentina núm. 15 , sent correcte l’adreça c. República Dominicana núm. 15
de la urbanització Costa Zèfir.
41.Medi Ambient: Expedient 903/2019. Requerir, si s'escau, als propietaris de la
parcel·la situada al c. de la Rioja, 18 de la urb. Pi Alt, neteja de la parcel·la i
presència de processionària.
42.Medi Ambient: Expedient 920/2019. Requerir, si s'escau, als propietaris de la
parcel·la de l'av. de la Platja Cristall, 4 de la urb. Pi Alt, neteja de la parcel·la i
presència de processionària.
43.Medi Ambient: Expedient 803/2019. Requerir, si s'escau, a la propietària de la
parcel·la del c. de la Magnòlia, 33 de la urb. Pi Alt, neteja de la parcel·la i
presència de processionària.
44.Medi Ambient: Expedient 793/2019. Requerir, si s'escau, al propietari de la
finca situada a la partida Les Planes, polígon 55, parcel·la 94 de Mont-roig del
Camp, neteja de la parcel·la.
45.Educació. Expedient 682/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts
individuals de desplaçament del Consell Comarcal del Baix Camp, del curs
2013-2014.

46.Hisenda.Expedient 405/2016. Aprovar, si s’escau, la liquidació de pagament
per la regularització del cost del servei de manteniment i consum de
l’enllumenat públic del mes de Novembre segons conveni de data 29 de
desembre de 2016
47.Afers sobrevinguts
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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