Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/14

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / 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 de data 3 d'abril de 2019.
2. Intervenció. Expedient 4858/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Económics.Expedient 7536/2017. Aprovar, si s’escau, el pagament
dels Interessos de demora per la devolució de la liquidació provisional de la
taxa Llicència ambiental per a la legalització del Càmping Miramar SA,
segons decret de data 07 de març de 2019.
4. Serveis Econòmics. Expedient 2423/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids
urbans del local situat al carrer Agustí Sardà, 37 sense subministrament
d’aigua ni electricitat.
5. Serveis Econòmics. Expedient 12141/2017. Aprovar, si s’escau, el pagament
dels Interessos de demora en el pagament de la devolució de la liquidació
provisional de la taxa Llicència ambiental per a la legalització del Càmping
Playa y Fiesta SA, segons decret de data 07 de març de 2019.
6. Serveis Econòmics. Expedient 12139/2017.Aprovar, si s’escau, el pagament
dels Interessos de demora per la devolució de la liquidació provisional de la
taxa Llicència ambiental per a la legalització del Càmping Oasis Mar SL,
segons decret de data 07 de març de 2019.
7. Regidoria de Turisme. Expedient 3738/2019. Aprovar, si s’escau, el preu
públic de participació a la Fira del Vi de Miami Platja, vigent a partir del 2019.
8. Regidoria de Turisme. Expedient 3219/2019. Aprovar, si s’escau, el preu
públic de les excursions guiades “Miró i Mont-roig”
9. Regidoria de Turisme. Expedient 3068/2019. Expedient 3068/2019. Aprovar,
si s’escau, el preu públic de les visites guiades “Històries de Pirates, el
saqueig de Miramar!”
10.Regidoria de Turisme. Expedient 3555/2019. Aprovar, si s’escau, el Conveni
de col·laboració 2019 entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per la coordinació del servei del Trenet
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Turístic a l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja.
11.Regidoria de Turisme. Expedient 604/2019. Aprovar, si s’escau, el conveni de
col·laboració entre la Fundació Mas Miró i l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp per a la promoció i difusió del Mas Miró a Mont-roig del Camp.
12.Regidoria de Turisme. Exp. 3042/2018. Aprovar, si escau, la justificació i el
tancament del conveni signat amb la Fundació Mas Miró, 2018
13.Joventut. Expedient 2876/2019. Aprovar, si s’escau, els preus públics
relacionats amb els cursos de formació oferts des de la Regidoria de Joventut
de Mont-roig del Camp. (JGL)
14.Esports. Expedient 4031/2019. Aprovar, si s'escau, el Conveni de
Col.laboració esportiva entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Sport
Events Enterprise, SL. Mundialito 2019
15.Esports. Expedient 4024/2019. Aprovar, si s'escau, el Conveni de
Col.laboració esportiva entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Costa
Daurada Cup, SL
16.Educació. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Tarragona en el programa de Cultura en la línia de subvencions per escoles
municipals de música
17.Serveis Socials. Expedient 911/2019. Aprovar, si s'escau, la convocatòria de
subvenció als centres educatius per l’any 2019
18.Serveis Socials. Expedient 919/2019. Aprovar, si escau, la convocatòria de la
subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un
esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del municipi de
Mont-roig del Camp, curs 2018-2019
19.Cadastre. Expedient 13023/2018. Desestimar la petición que se hace en el
escrito RE 17284/2018 de no liquidar el impuesto, básicamente porque con
anterioridad a la petición la liquidación fue generada por la administración.
20.Contractació. Expedient 4672/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de sonorització i disc-jockey per a la Fira del Vi de Miami Platja
21.Contractació. Expedient 4499/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle d’animació de la Jornada del Cov’Art a les Coves de Costa Zèfir
el dia 8 de juny.
22.Contractacions.Expedient 1083/2019.Aprovar, si escau, la contractació per
procedir a l’execució subsidiària de la tala de 3 pins, poda de rames que
envaeixen la propietat veïna i neteja de la parcel.la situada al Ps. Mediterrani,
114 de Miami Platja, amb Ref. Cad. 6717804CF2461N0001ML
23.Contractació.Expedient 4618/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle Impro Acatomba Show, inclòs en la programació
d’hivern-primavera 2019.
24.Contractació. Expedient 806/2018. Aprovar, si s’escau, la 5a. certificació, acta
de preus contradictoris i el certificat final d’obra de l’execució de les obres del
projecte de la plaça de les Oliveres a Miami Platja
25.Contractació. Expedient 4637/2019. Adjudicar, si escau, les obres d’enderroc,
per ruïna imminent, de l’immoble situat al carrer Mare de Déu de la Roca 20
de Mont-roig del Camp.
26.Contractació. Expedient 9489/2018. Adjudicar, si s’escau, les obres
d’adequació del parc urbà a la intersecció del carrer casalot amb el carrer de
Bertran de Castellet.
27.Contractació. Expedient 5434/2017. Aprovar, si s’escau, la devolució de la
fiança dipositada en l’expedient de concessió per la implantació i explotació
d’un mòdul destinat a quiosc-bar al bosquet del Llastres.
28.Contractació.Expedient 4703/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació pel

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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servei de manteniment del nou programa de gestió per la Borsa de Treball
Municipal
29.Contractació. Expedient 14576/2018. Adjudicar, si escau, les obres
d’enderroc, per ruïna imminent, de l’immoble situat al carrer d’Amunt 36 de
Mont-roig del Camp
30.Recursos Humans. Expedient 3659/2019. Suspendre, si s’escau, la resolució
envers la petició efectuada per una Administrativa interina, adscrita a l’OMAC
envers la continuïtat de la reducció de jornada per cura de fills majors de 12
anys.
31.Recursos Humans. Expedient 904/2019. Comunicar, si s’escau, que s’està
estudiant la contractació d’una empresa per tal de revisar algunes de les
fitxes de la Relació de Llocs de Treball, i entre aquestes, la que afecta a un
treballador de l’Ajuntament.
32.Serveis Jurídics. Exp.4429/2017. Desestimar, si s'escau, el recurs de
reposició interposat per Inmo Bonmont Sant Jordi, SL contra l'acord de la
Junta de Govern Local de dta 24 d'octubre de 2018, que acorda ordenar el
compliment de la STSJ 153, de 22 de març de 2017.
33.Disciplina urbanística. Expedient 4690/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
34.Disciplina urbanística. Expedient 9729/2019. Resolució, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
35.Disciplina urbanística: Expedient 10869/2018. Desestimar, si escau, el recurs
de reposició contra la resolució de l’execució subsidiària de les obres
d’enderroc al c/ Rabassades 27, casa 2, de la Urbanització Bonmont Terres
Noves.
36.Disciplina urbanística. Expedient 601/2019. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
37.Disciplina Urbanística. Expedient 1080/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
38.Disciplina urbanística. Expedient 2334/2018. Estimar, en part, la sol•licitud en
relació a l’expedient d’ordre d’execució de poda de pins a l’av. Príncep
d’Espanya 24.
39.Disciplina urbanística. Expedient 9731/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
40.Disciplina Urbanística. Expedients 11310/2017 i 11311/2017. Acordar, si
escau, la suspensió de la tramitació dels procediments de restauració de la
legalitat urbanística alterada i sancionador per infracció urbanística fins a la
finalització de les obres de restauració de la legalitat, segons llicència d’obra
major exp. núm. 2868/2018.
41.Disciplina urbanística. Expediente 5001/2019. Imponer, si procede, multa
coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
42.Infracciones. Expediente 5034/2019. Iniciar, si procede, el correspondiente
procedimiento sancionador en materia del buen uso de la vía pública y los
espacios públicos.
43.Afers sobrevinguts

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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