Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/27

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / 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 10 de juliol de 2019
2. Intervenció. Expedient 8972/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8979/2019.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, 151 1 04 33 de
Miami Platja, per canvi de subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 7101/2019. Desestimar, si s’escau, la proposta
de BASE sobre l’adjudicació directa a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp del bé embargat situat al carrer Mont-roig de Sió, 2 casa 7 de la
urbanització Casalot.
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 8951/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2007/91611.
7. Serveis Econòmics. Expedient 7833/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ajornament de pagament de l’expedient executiu de BASE –Gestió
d’Ingressos- número 2019/7465.
8. Serveis Econòmics. Expedient 8350/2019. Aprovar, si s’escau, els comptes
anuals de la recaptació voluntària liquidable, voluntària no liquidable i
executiva de l’exercici 2018.
9. Pla de Barris Expedient 11166/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de
l’informe semestral de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya pel
programa Treball als Barris 2018.
10.Regidoria de Turisme. Expedient 8525/2018. Concessió de Subvenció per
Concurrència Competitiva
11.Residus. Expedient 8598/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció
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per a la reforma i ampliació de la deixalleria de Miami Platja, a l’Agència de
Residus de Catalunya, 2019.
12.Impuls Econòmic Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 concedida al senyor José A.
Alarcón García
13.Impuls Econòmic Expedient 8714/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil
a Catalunya, 2019.
14.Contractació. Expedient 6481/2019. Modificar l’arrendador, si s’escau, del
contracte de lloguer del local ubicat al C/ Mare de Déu de la Roca 3A, subscrit
per l’Ajuntament
15.Contractació. Expedient 8775/2019. Adjudicar, si s’escau, la preparació del
terreny, subministrament i col•locació de formigó estampat als parterres de
l’entrada de l’edifici K2 de Miami Platja.
16.Contractació. Expedient 8376/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de barrets
de palla per una acció del Pla de Dinamització de l’avinguda de Barcelona de
Miami Platja.
17.Contractació. Expedient 4972/2019. Aprovar, si s’escau, l’expedient de
contractació per l’adquisició mitjançant arrendament sense opció a compra de
dos vehicles Tot terreny 4x4 per a la Policia Local de Mont-roig del Camp, el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques i obrir
la licitació corresponent.
18.Urbanisme. Expedient 8313/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’ocupació
de via pública situada a l’av. de Barcelona, núm. 37 cantonada amb l’av. de
Maria Cristina de Miami Platja.
19.Urbanisme. Expedient 8192/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per les obres pel canvi d’ús d’aparcament a local per implantar l’activitat de
bar restaurant, situat al c. Pi de Baltasar, núm. 16 de la urbanització Mont-roig
Badia.
20.Urbanisme. Expedient 8426/2019. Concedir, si s’escau, llicència per a tallar 1
pi situat a l’av. de Saragossa, núm. 40 de Miami Platja.
21.Urbanisme. Concedir, si s’escau, llicència per a tallar 1 pi situat al c. del Ter,
núm. 19 casa 7 de la urbanització Via Marina
22.Urbanisme. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor per a l’obertura de
3m 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.
d’Alemanya, alçada número 35 de Miami Platja.
23.Urbanisme. Expedient 4375/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per l’adició d’un habitatge a l’edifici existent al c. Pi de Baltasar, núm. 32 de la
urbanització Mont-roig Badia.
24.Urbanisme. Expedient 8461/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’ocupació
de via pública situada a l’av. de Càdis, núm. 27 cantonada amb c. de Toledo
de Miami Platja.
25.Urbanisme. Expedient 8414/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’ocupació
de via pública situada al c. Baix de Sant Pere, núm. 1 urbanització Club Montroig.
26.Planejament. Expedient 8194/2019. Aprovar, si s’escau, la segregació dels
terrenys del futur Institut de Miami Platja

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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27.Activitats.Expedient 8550/2018.Declarar conclòs, si escau, el tràmit d’esmena
de deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a pl. Tarragona, 2, av.
del Mar, 16 (segons cadastre) de Miami Platja; i comunicar, si escau, el
compliment de tots el requisits de formalització del règim de comunicació del
canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat
28.Activitats Expedient 8847/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 50 mercat Miami
29.Activitats Expedient 8832/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 31 mercat Miami
30.Activitats Expedient 8851/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 72 mercat Miami
31.Activitats Expedient 8859/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 74 mercat Miami
32.Activitats Expedient 8830/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 28 mercat Miami
33.Activitats Expedient 8865/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 2 mercat Miami
34.Activitats Expedient 8839/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 34 mercat Miami
35.Activitats Expedient 8786/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
mercat Miami parada 21
36.Activitats. Expedient 7377/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior de l’activitat d’elaboració de menjar per
emportar a l’av. Barcelona, 200 local 3 de Miami Platja
37.Activitats Expedient 8774/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant
renovavació parada 6 mercat Miami
38.Activitats Expedient 8817/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant renovació
parada 25 mercat Miami
39.Activitats. Expedient 7525/2019. Comunicar, si escau, el compliment amb
condicionants de tots el requisits de formalització del canvi de titularitat de
llicència ambiental per l’exercici de l’activitat de granja avícola, a la parcel.la
35 del polígon 35 de Mont-roig del Camp
40.Disciplina urbanística. Expedient 2361/2019. Iniciar, si s’escau, l’expedient de
la ruïna econòmica de l’immoble situat al c/ Núñez de Balboa, 8.
41.Disciplina urbanística. Expediente 6237/2019. Archivo, en su caso, del
expediente administrativo para la imposición de multa coercitiva.
42.Disciplina urbanística. Expedient 3906/2019. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
43.Disciplina urbanística. Expedient 1207/2019. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
44.Disciplina urbanística. Expedient 3907/2019. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
45.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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