Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/20

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 / de maig / 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 15 de maig de 2019
2. Intervenció. Expedient 6676/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1969/2019. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes d’abril per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1144/2019. Aprovar, si s’escau, les liquidacions
realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al primer trimestre de
2019.
5. serveis Econòmcs. Expedient 6255/2019.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 2018/054327.
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 6415/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a traves de les voreres i
les reserves de la via pública per a aparcament de la placa 1326, situada al
carrer Gegants. 2 urbanització Mont-roig Badia.
8. Serveis Econòmics. Expedient 6373/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a traves de les voreres i
les reserves de la via pública per a aparcament de la placa 1124, situada a
l’avinguda Barcelona 65 accés per avinguda Berlín, 11.
9. Serveis Econòmics. Expedient 6557/2019.Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
fraccionament de pagament de la Taxa per aprofitament especial o utilització
privativa dels béns de domini públic – autorització de la venda no sedentària
de la parada número 63 del Mercat setmanal de Miami Platja de l’exercici
2019.
10.Serveis Econòmics. Expedient 6258/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
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d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2014/023250.
11.Serveis Econòmics. Expedient 6231/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2008/049775.
12.Cadastre. Expedient 6391/2019. Desestimar la petición que se hace en el
escrito presentado por la sociedad Formalizacion y Gestion SL de no liquidar
el impuesto, básicamente porque con anterioridad a la petición la liquidación
fue generada por la administración.
13.Cadastre. Expedient 6462/2019. Inadmetre la sol.licitut de baixa i devolució
de la quota de la liquidació de plusvàlua municipal PV 24273, per
extemporània.
14.Esports. Expedient 4143/2018. Aprovar, si s’escau, el pagament del conveni
amb el Sr. Eloi Salsench del 2018, i deixar sense efecte el conveni de
promoció de l’esport del 2018 signat amb el Sr. Oscar Ramírez.
15.Turisme. Expedient 6746/2019. Aprovar, si s'escau, la sol.licitud de subvenció
Patronat Turisme de la Diputació de Tarragona - Promoció Turística i
Banderes Blaves 2019
16.Educació. Expedient 12656/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
reconeixement de l’obligació de les subvencions a entitats locals per al foment
de l’educació per a l’any 2018.
17.Impuls Econòmic: Expedient 9317/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de
la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya pel Programa
Garantia Juvenil a Catalunya 2018 per la contractació de 3 joves en
pràctiques.
18.Impuls Econòmic i Turisme: Expedient 6477/2019 Aprovar, si s’escau, la
sol·licitud de subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
per les accions de difusió de productes agroalimentaris de qualitat del 2019
19.Contractació. Expedient 5306/2019. Aprovar, si s’escau, l’expedient per la
contractació de les obres de mecanització del Pou Solemio 2 i instal.lació de
la canonada d’impulsió fins al dipòsit de Solemio, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques i obrir la licitació
corresponent.
20.Contractació, Expedient 212/2019. Adjudicar, si s’escau, el contracte del
lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a diverses platges de
Mont-roig del Camp per les temporades 2019-2021.
21.Contractació.Expedient 6300/2019. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del Pla
de Dinamització de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja
22.Contractació. Expedient 5830/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle de circ de Rodolfo i Rita i la seva fitxa tècnica, espectacle inclòs
en la programació d’hivern-primavera 2019.
23.Contractació. Expedient 6479/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’activitat “Festa Holi” el dissabte, 22 de juny amb motiu de la programació de
les activitats d’estiu “Banys de Lluna 2019”.
24.Contractaicó. Expedient 6174/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
cartellera publicitària mupis Reus per a les Jornades Gastronòmiques del Pop
2019
25.Contratació. Expedient 6738/2019. Adjudicar, si s’escau, la impermeabilització
de la coberta de la cafeteria del camp de tir de Miami Platja.
26.Contractació. Expedient 6048/2019. Aprovar, si s’escau, la licitació per
procediment obert de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina
municipal de Mont-roig del Camp_Temporada 2019
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27.Contractació.Expedient 12666/2017. Iniciar, si s’escau, el primer expedient
per la imposició de penalitats per incompliment del termini d’execució de les
obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de
l’Avinguda Barcelona de Miami Platja
28.Contractació. Expedient 6704/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
SUBMINISTRAMENT d’un tallafocs per securitzar les comunicacions de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, l’Oficina Municipal de Miami Platja i el
Centre Polivalent de Miami Platja, així com la seva configuració i la migració
dels equips tallafocs actuals.
29.Contractació. Expedient 6145/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de
banderoles publicitàries per a les Jornades Gastronòmiques del Pop 2019
30.Contractació. Expedient 5991/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació per la
reparació de la barana de la Casa de Cultura de Mont-roig.
31.Contractació. Expedient 6702/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
SUBMINISTRAMENT de cables de xarxa (latiguillos) per reestructurar els
armaris de comunicacions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i de
l’Oficina Municipal i Policia Local de Miami Platja.
32.Contractació. Expedient 6536/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de projecció del cinema a la fresca dins la programació de Banys de
Lluna 2019.
33.Recursos Humans. Expedient 7791/2018. Donar compte, si s’escau, de la
finalització del nomenament del càrrec de Gerent del Pla de Barris la Florida,
funcionària interina per execució de programes de caràcter temporal, grup A2,
amb efectes del dia 31 de maig de 2019.
34.Recursos Humans. Expedient 5642/2017. Donar compte, si s’escau, de la
finalització del nomenament de funcionària interina per execució de
programes de caràcter temporal al departament de Secretaria, en tasques de
suport en comunicació i transparència, amb efectes del dia 31 de maig de
2019.
35.Recursos Humans. Expedient 3652/2019. Abonar, si s’escau, l’import de les
vacances no gaudides a una Dinamitzadora de Joventut, que va causar baixa
voluntària el passat dia 25 de febrer de 2019.
36.Recursos Humans. Expedient 3650/2019. Abonar, si s’escau, les diferències
salarials amb motiu de l’increment lineal de l’1,5% aprovat pel Ple de data 10
d’octubre de 2018 a un agent de la Policia Local de Mont-roig del Camp que
va deixar de prestar els seus serveis a data 31 de maig de 2018 per
l’adscripció temporal en comissió de serveis per ocupar una plaça d’agent de
policia local de l’Ajuntament de Montoro.
37.Recursos Humans. Expedient 6369/2019. Concedir, si s’escau, un permís no
retribuït per assumptes propis a una Administrativa, funcionària de carrera,
grup C, subgrup C1, escala d’administració general, adscrita a la unitat
administrativa de l’OMAC, des del dia 1 de juny de 2019 i fins al dia 30 de
juny de 2019.
38.Recursos Humans. Expedient 5467/2019. Donar conformitat, si s’escau, de
l’adscripció temporal en comissió de serveis per ocupar una plaça
d’administratiu/iva de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vila-seca, a una
Administrativa, funcionaria de carrera, grup C, subgrup, C1, de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
39.Secretaria. Expedient 2756/2019. Aprovar, si escau, la col.laboració
econòmica als representants i col.laboradors a les Eleccions Municipals i al
Parlament Europeu el dia 26 de maig 2019.
40.Infraccions: Expedient 529/2019. Resolució, si escau, del procediment

sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
41.Infraccions: Expedient 523/2019. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
42.Disciplina urbanística. Expediente 5001/2019. Imponer, si procede, multa
coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
43.Infraccions: Exp. 553/2019. Sobreseïment, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
44.Disciplina urbanística. Expediente 6237/2019. Imponer, si procede, multa
coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
45.Disciplina urbanística. Expedient 13444/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
46.Disciplina urbanística. Expedient 6115/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
47.Disciplina urbanística. Expedient 6966/2018. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
48.Disciplina urbanística. Expedient 6141/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
49.Disciplina Urbanística. Expedient 6965/2018. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
50.Disciplina Urbanística. Expedient 13443/2018. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
51.Obres. Expedient 4589/2019. Concedir, si s’escau, la transmissió de titularitat
de la llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina
d’ús privat situat al c. República Argentina núm. 56 de la urbanització Costa
Zèfir.
52.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
---

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) Precs i preguntes
---

