Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/26

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / de juliol / 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 de juliol de 2019
2. Intervenció. Expedient 8625/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 8719/2019. Indemnitzacions dels grups polítics per la
primera anualitat de l’exercici 2019.
4. Intervenció Exp. 13360/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de la subvenció atorgada al Club bitlles Miami i
la revocació de la subvenció atorgada a l’Associació Tennis Padel Mont-roig
Miami, 2018.
5. Serveis Econòmics. Expedient 1203/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs a
Base – Gestió d’Ingressos Locals, de l’import pagat per la llicència de
l’activitat de venda no sedentària a Miami Platja parada 2 del 2018, expedient
3742/2018 a nom del senyor Antonio Calderón Gabriel amb NIF: 70644385T,
per estar signada la providència de constrenyiment.
6. Cultura. Expedient 4745/2019. Sol·licitar la subvenció de l'e-catàleg per la
Cobla de la Principal de Tarragona per la Mare de Déu de la Roca
7. Residus. Expedient 8698/2019. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de subvenció
per la prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals a
l’Agència de Residus de Catalunya, 2019.
8. Cadastre. Expedient 1658/2019. Estimar la petició i no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 1155, atès que ha quedat
demostrada la minoració en el valor del sòl i la no realització del fet imposable
del tribut.
9. Cadastre. Expedient 6055/2019. Desestimar la petición de no liquidar el
impuesto, básicamente porque con anterioridad a la petición, la liquidación
fue generada por la administración.
10.Cadastre. Expedient 5392/2019. Desestimar la sol.licitud de no liquidar
l’impost, bàsicament perquè amb anterioritat a la petició la liquidació fou
generada per l’administració.
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11.Cadastre. Expedient 4169/2019. Desestimar la sol.licitud de no liquidar
l’impost, bàsicament perquè amb anterioritat a la petició la liquidació fou
generada per l’administració.
12.Cadastre. Expedient 7623/2019. Estimar la baixa de les autoliquidacions de
plusvàlua PV24579 i 24580, i si es el cas procedir a la devolució de la quota,
per error en el percentatge de transmissió, i practicar noves liquidacions.
13.Festes. Expedient 4702/2019. Convenis de mecenatge entre empreses i
entitats locals i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per la Festa Major de
Sant Jaume
14.Educació. Expedient 8112/2019. Aprovar, si escau, el Conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de
grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, a l’Institut Antoni Ballester
de Mont-roig del Camp
15.Juventut. Expedient 7473/2019. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal
Reguladora. Preus Publics 2n Semestre de Tok'l2 2019
16.Obra Pública/Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 7937/2019. Donar compte,
si s’escau, del cànon de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
17.Obra Pública/Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 4769/2018. Sol·licitar, si
s’escau, una pròrroga a l’Agència Catalana de l’Aigua per les obres de
construcció de la xarxa de pluvials de l’avinguda de Catalunya.
18.Obra Pública/Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 8707/2019. Aprobar, si
procede, el procedimiento a seguir para asumir los servicios de suministro de
agua potable y alcantarillado de aguas residuales del ámbito del PAU 19
“Parc Mont-roig”
19.Activitats. Expedient 5810/2018. Declaració Responsable o Comunicació
Iniciar el corresponent procediment de cessament de l’activitat de basar, situat
al carrer Indústria, 2-4 de Mont-roig del Camp
20.Activitats. Expedient 8405/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o
Renúncia). Iniciar el corresponent procediment de cessament de l’activitat de
bar amb el nom comercial “Maykao”, situat a la partida Prats, 57, N-340 km.
1136
21.Urbanisme. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
de reforma interior d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a l’av. de Pi Alt, núm.
2 de la urbanització Pi Alt.
22.Urbanisme. Expedient 695/2019 Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per rehabilitar la façana (balcons) de l’edifici situat a l’av. de Maria Cristina,
núm. 8 de Miami Platja.
23.Urbanisme. Expedient 6364/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per reparació de xarxa hidràulica en via pública ubicada al pg. del Mediterrani,
costa sud de Miami Platja.
24.Urbanisme. Expedient 14036/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra
menor per a l’obertura de 0,9m de rasa, afectant vorera per ampliar xarxa de
gas existent de baixa tensió pressió per a donar subministrament definitiu a
un habitatge situat al c. de Reus, alçada, núm. 14 de Miami Platja.
25.Urbanisme. Expedient 7487/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per a l’obertura de 2,8m de rasa, afectant vorera per ampliar xarxa de gas
existent de baixa tensió pressió per a donar subministrament definitiu a un
habitatge situat al c. de Cambrils, alçada, núm. 23 de Miami Platja.

26.Urbanisme. Expedient 8530/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’ocupació
de via pública situada al pg. del Mediterrani, núm. 155 de Miami Platja.
27.Urbanisme. Expedient 8334/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’ocupació
de via pública situada al c. de la Baixada Platja Cristall, núm. 6 de la
urbanització Platja Cristall.
28.Planejament. Expedient 10799/2017. Aprovar, si s’escau, els nous Estatuts i
Bases d’actuació de la Junta de compensació del PAU 22 Mont-roig Badia 2,
presentats per Altamira Santander Real Estate SA
29.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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