
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/24 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 14 / de juny / 2017 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 7 de juny de 2017
2. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6925/2017. Aprovació, si 

s’escau, de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de 
pagaments.

3. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1765/2017. Aprovar, si 
s’escau, la justificació i el pagament de la subvenció per al foment de 
l’educació del 2016

4. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 854/2016. Notificar a la 
Subdirección General de Energía Nuclear la información referente a la 
tramitación electrónica de los procedimientos regulador por la Orden 
IET/458/2015.

5. Serveis Econòmics. Intervenció General.Expedient 266 i 880/2016. Aprovar 
l’inici de revocació, si s’escau, de la concessió de subvencions del 2016 que 
no han estat justificades correctament

6. Serveis Econòmics. Intervenció General.Expedient 3169/2017. Aprovar, si 
s’escau, les factures de manteniment del servei de sanejament dels sistemes 
de sanejament de Mont-roig del Camp, de gener i febrer del 2017.

7. Serveis Econòmics. Intervenció General.Expedient 6655/2017. Aprovar, si 
s’escau, sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona pel servei de 
control de plagues, 2017

8. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 3135/2017. Donar 
compte, si s’escau, de l’atribució de finançament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per obres de reposició i millores 2017

9. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 7099/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua d’atribució de fons per 
les obres de reparació del col·lector d’impulsió a l’Edar Costanera del Sistema 
de Sanejament de Mont-roig del Camp.

10.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 2434/2017.Aprovar, si 
s’escau, el projecte de pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de 

 



 

Mont-roig del Camp, i sol·licitar la subvenció pel PAM 2017 a la Diputació de 
Tarragona.

11.Serveis Econòmics. Intervenció General.. Expedient 353/2016. Aprovar, si 
s’escau, sol·licitar a Caixabank la venda i conversió en líquid del compte de 
fons d’inversió i valors resultant de l’herència de la senyora Rosa M. Vilardebó 
Marcó, de la que l’Ajuntament va ser instituït hereu universal.

12.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6722/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament del fraccionament 
sol·licitat a BASE –Gestió d’Ingressos- de les liquidacions de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2017.

13.Serveis Econòmics. Intervenció General .Expedient 6547/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2010/081962.

14.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6549/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2010/091155.

15.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6546/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament del fraccionament 
sol·licitat a BASE –Gestió d’Ingressos- de les liquidacions de l’Impost de 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

16.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6548/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2008/079273.

17.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6545/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2014/023250.

18.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6663/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la Taxa del Mercat de 
Mont-roig del Camp, parada número 9 exercici 2017.

19.Serveis Econòmics. Intervenció General Expedient 81/2016. Aprobar, si 
procede, la modificación de las liquidaciones de la Tasa por la recogida, 
incineración y eliminación de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2015 y 
2016 de la vivienda situada en la calle Islas Canarias, 7 1 00 02.

20.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 425/2017. Aprovar, si 
s’escau, el padró fiscal corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de 
terrenys de naturalesa urbana.

21.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1050/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2011/086516.

22.Serveis Econòmics. Intervenció General.Expedient 6544/2017.Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2015/010643.

23.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 6543/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament i la dispensa de 
garantia del fraccionament pel pagament de l’expedient executiu de BASE 
–Gestió d’Ingressos- número 2013/46325.

24.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1048/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament 
de l’expedient executiu de BASE -Gestió d’Ingressos- número 2017/001447.

25.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1047/2017. Aprovar, si 
s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament i la dispensa de 
garantia del fraccionament pel pagament de l’expedient executiu de BASE 

 



 

–Gestió d’Ingressos- número 2014/024692.
26.Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 1045/2017. Aprovar, si 

s’escau, la sol·licitud d’ampliació del termini de pagament i la dispensa de 
garantia del fraccionament pel pagament de l’expedient executiu de BASE 
–Gestió d’Ingressos- número 2013/026534.

27.Cadastre. Expedient 6807/2017. Estimar la baja de las liquidaciones de 
plusvalía, o devolución del importe según proceda, por error material en el 
porcentaje de transmisión.

28.Cadastre. Expedient 6657/2017. Desestimar les sol·licituds de baixa de la 
liquidació de plusvàlua i devolució de les quotes, atès que estan correctament 
practicades i d’acord amb la normativa.

29.Cadastre. Expedient 6689/2017. Desestimar la sol·licitud de baixa de la 
liquidació de plusvàlua municipal, i devolució de la quota, atès que el període 
de generació aplicat és correcte.

30.Cadastre. Expedient 3332/2017. Desestimar la compensació sol·licitada de 
les deutes tributaries a canvi de la propietat de dues cales de Miami Platja.

31.Departament de Joventut. Expedient 6283/2017. Aprovació Preu Públic Tok'l 
2 segon semetre 2017.

32.Departament de Joventut. Expedient 6871/2017. Aprova conveni pràctiques 
SOC.

33.Departament d'Educació. Expedient 6749/2017. Modificació d'Ordenança 
Municipal Reguladora del Preu Públic del Transport Escolar.

34.Departament Serveis Socials. Expedient 4237/2017. Conveni Centres Oberts 
Ajuntament Consell Comarcal del Baix Camp

35.Serveis Jurídics. Expedient 6662/2017. Donar compte de la sentència núm. 
123/2017 en relació al PA 562/2012.

36.Serveis Jurídics. Expedient 6714/2017. Donar compte de la sentència 266 
envers al Recurs d'Apel·lació 272/2015.

37.Promoció Econòmica. Expedient 5895/2017. Sol·licitud aprovació Preu Públic 
l'Espai centre de treball compartit

38.Recursos Humans.Expedient 3963/2017. Nomenament d'Auxiliars 
Administratives fins el cobriment de la plaça pel sitema legal de selecció per 
existència de 4 places vacants a la plantilla

39.Contractació.Expedient 6739/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de 600 
paquets de 500 folis cada paquet de paper de fotocopiadora per les oficines 
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

40.Contractació. Expedient 6597/2017. Servei de manteniment de les calderes 
de les escoles M. Déu de la Roca i Joan Miró

41.Contractació.Expedient 6569/2017. Aprovar, si s’escau la renovació de nou 
subscripcions del programari Microsoft Office per a equips informàtics de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

42.Contractació.Expedient 4819/2017. Aprovar, si s’escau, l’ampliació de l’horari 
de tancament del servei de bar de la piscina municipal de Mont-roig del Camp

43.Contractació.Expedient 6533/2017. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 
material informàtic per a la realització del manteniment dels sistemes 
informàtics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

44.Contractació.Expedient 6596/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les 
activitats previstes dins de la programació per la la celebració de la festa 
temàtica anomenada Festa Pirata, que es durà a terme el dia 1 i 2 de juliol de 
2017, a la Cala Els Vienesos de Miami Platja

45.Contractació. Expedient 6564/2017. Compra de samarretes per a la Policia 
Local.

 



 

46.Contractació.Expedient 6651/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació dels 
serveis veterinaris i el pagament de taxes administratives per l’espectacle 
tradicional amb correbous previst els dies 22 i 23 de juliol a la plaça del 
Cinquantenari de Miami Platja per la programació de la Festa Major de Sant 
Jaume 2017.

47.Contractacio. Expedient 2872/2017. Aprovació certificació única, recepció i 
factura dels treballs excavació per la reparació col·lector EDAR Costanera

48.Medi Ambient. Expedient 6723/2017. Donació de Sang a Mont-roig el 16 de 
juny de 2017

49.Disciplina Urbanística. Expedient 516/2017. Arxivar, si s'escau, l’expedient 
administratiu número 516/2017-11/2016 OE de la parcel·la ubicada al c/ 
Major, núm. 16 de Mont-roig del Camp, per estar l’ordre d’execució realitzada.

50.Disciplina Urbanística. Expedient 6880/2017. Requerir, si s’escau, a l’immoble 
situat a l’av. de Príncep d’Espanya, núm. 109 casa 2 de Miami Platja, la poda 
de les branques de la tanca vegetal que envaeixen la via pública, i impedeix 
el correcte pas de vianants.

51.Disciplina Urbanística. Expedient 7027/2017. Requerir, si s’escau, de 
l’immoble situat a l’av. de Cádiz, núm. 81 de Miami Platja, netejar i tancar 
correctament l’edifici i la parcel·la.

52.Disciplina urbanística. Expedient 7081/2017. Imposar, si escau, una segona 
multa coercitiva de 300 euros per incompliment de la resolució adoptada per 
aquesta Corporació, tot reiterant l’ordre d’execució de realitzar correctament 
el tancat de la parcel·la, senyalitzar correctament les tanques d’obra, retirar 
tots els materials que hi ha a la façana, retirar la grua o aportar l’assegurança 
de responsabilitat civil vigent i fer la vorera a la finca ubicada al c. de Falset, 
núm. 9 de Miami Platja.

53.Disciplina Urbanística. Expedient 7053/2017. Requerir, de l’immoble situat al 
c/ de Segovia, núm. 9 de Miami Platja, ordre d’execució amb caràcter 
d’urgència apuntalar el sostre de la planta 1a de l’immoble.

54.Infraccions. Expedient 374/2016. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

55.Infraccions. Expedient 5976/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador.

56.Infraccions. Expedient 739/2017. Resolució, si escau, del corresponent 
procediment sancionador iniciat.

57.Infraccions. Expedient 6660/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador

58.Infraccions. Expedient 6592/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador.

59.Infraccions. Expedient 1037/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat.

60.Infracciones. Expediente 6669/2017. Iniciar, si procede, el correspondiente 
expediente sancionador.

61.Infraccions. Expedient 5928/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador

62.Infraccions. Expedient 738/2017. Resolució, si escau, del corresponent 
procediment sancionador iniciat.

63.Infracciones. Expediente 174/2016. Sobreseer, si procede, el procedimiento 
sancionador iniciado.

64.Llicències. Expedient 1156/2017. Concedir, si escau, llicència consistent en 
un projecte bàsic per la legalització, reforma i ampliació de l’habitatge 
unifamiliar aïllat, situat a c. de la Mola núm. 22.

 



 

65.Activitats. Expedient 6247/2017. Autorització per a la tirada noctura del dia 23 
de juny de 2017 al camp de tir situat al polígon 17, parcel·la 74-75 de 
Mont-roig del Camp.

66.Expedient 1598/2017. Llicència d'obres majors. Concedir, si escau, llicència 
consistent en un projecte bàsic i executiu per la reforma i ampliació 
d’habitatge unifamiliar aïllat , situat a c. Mallorca núm. 51.

B) Activitat de control
67.AFERS SOBREVINGUTS

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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