Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/39

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

9 / 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 2 d'octubre de 2019
2. Intervenció. Expedient 11893/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Exp 11422/2018. Aprovar, si s’escau, la primera liquidació de les
obres del projecte de Reordenació de la Plaça de Miramar de Mont-roig del
Camp a Nostraigua.
4. Intervenció. Exp 6503/2018. Aprovar, si s’escau, la liquidació de les obres de
Substitució d’un tram de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Rustical
Mont-roig a Nostraigua.
5. Intervenció. Exp. 6501/2018. Aprovar, si s’escau, la liquidació de les obres de
Connexió del dipòsit de Casalot centre (zona Ranxos) amb el dipòsit general
de Miami per abastir aquest àmbit amb aigua del CAT a Nostraigua.
6. 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.
7. Serveis Econòmics. Expedient 11897/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació
de les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de
Residus Sòlids urbans de l’habitatge situat a l’avinguda Barcelona, 182 01 02,
per canvi de subjecte passiu.
8. Serveis Econòmics. Expedient 11727/2019. 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 a l’ avinguda Barcelona, 113 “Burger Martin’s” de
Miami Platja.
9. Cadastre. Expedient 7303/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost,
atès que no s’han presentat les taxacions dels valors del sòl requerides.
10.Cadastre. Expedient 3839/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la
liquidació de plusvàlua municipal PV23200, atès que no queda provada la
inexistència d’increment de valor del sòl al·legada.
11.Cadastre. Expedient 6046/2019. Desestimar la sol·licitud de no liquidar

l’impost, bàsicament perquè amb anterioritat a la petició la liquidació fou
generada per l’administració.
12.Educació. Expedient 11176/2019. Conveni de col·laboració i el seu annex
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al projecte
“Podem aprendre de moltes formes”, en el marc de les mesures i suports
addicionals d’atenció educativa a l’alumnat d’educació secundària obligatòria
13.Impuls Econòmic. Expedient 11817/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit
14.Serveis Jurídics. Expedient 3803/2019. Donar compte, si s’escau, del decret
139/2019, de data 25 de setembre de 2019, envers el PA 26/2019-B.
15.Contractació. Expedient 10978/2019. Adjudicar, si s’escau, el control de la
processionària al terme municipal de Mont-roig del Camp. Octubre 2019Setembre 2020.
16.Contractació. Expedient 10979/2019. Adjudicar, si s’escau, el tractament
preventiu contra la legionel•la als edificis municipals i zones verdes amb fonts
ornamentals del terme municipal de Mont-roig del Camp.
17.Contractació. Expedient 4991/2019. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de les
obres per la construcció d’una tanca al parc annex a l’Escola Marcel•lí
Esquius de Miami Platja.
18.Manteniment d'Espais i Equipaments Públics. Expedient 13647/2018.
Acceptar, si s’escau, la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona
pel PAES 2018, per la millora de l’eficiència energètica de la Casa de Cultura
Agustí Sardà de Mont-roig del Camp.
19.Urbanisme. Expedient 10892/2019. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per a les obres d’ampliació i reforma interior de l’habitatge
unifamiliar aïllat situat al c. de la Farigola, núm. 7 de la urbanització Rustical
Mont-roig
20.Urbanisme. Expedient 9581/2019. 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 les Azalees, núm. 3
de la urbanització Masos d’en Blader
21.Obres. Expedient 88/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
modificació de projecte bàsic i el projecte executiu en relació a la llicència
d’obres per a l’ampliació i reforma interior de l’habitatge unifamiliar aïllat, i
construcció d’una pèrgola de fusta al c. Farigola núm. 7 de la urb. Rustical
Mont-roig,
22.Obres. Expedient 11492/2017. Modificar, si s’escau, l’acord de llicència
consistent en la modificació de la llicència d'obres majors per la reforma i
ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al c. del Pomer núm. 7 de la
urbanització Pi Alt.
23.Obres. Expedient 9117/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
rehabilitació d’un edifici annex (traster) situat al c. Mare de Deu de la Roca
núm. 62 de Mont-roig del Camp.
24.Disciplina urbanística. Expediente 8368/2019. Iniciar, si procede, el
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y
ornamento público.
25.Disciplina urbanística. Expedient 11846/2019. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció
urbanística.

26.Disciplina urbanística. Expedient 11837/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
27.Disciplina urbanística. Expedient 10316/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
28.Disciplina urbanística. Expedient 9606/2019. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució.
29.Disciplina urbanística. Expedient 9713/2019. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
30.Disciplina urbanística. Expedient 11719/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
31.Infraccions: Exp. 2057/2019. Resolució, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria d’Activitats. Règim de comunicació.
32.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

