
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/39 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 27 / de setembre / 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 20 de setembre de 2017
2. Intervenció. Expedient 10759/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 10703/2017. Modificació de crèdit 15/2017 per 

transferències entre la mateixa àrea de despesa.
4. Intervenció Exp. 10806/2017. Donar compte de l’assignació corresponent al 

Fons del Foment de Promoció Turística del primer trimestre del 2017
5. Intervenció Exp 2508/2017. Donar compte de la proposta de Resolució 

provisional de l’Institut Català d’Energia a la sol•licitud de subvenció per a 
estacions públiques de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics per 
administracions públiques a la Generalitat de Catalunya (PIRVEC 
2016-2019).

6. Cadastre. Expedient 10239/2017. Inadmetre les al.legacions en les que es 
demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua, per extemporànies.

7. Cadastre. Expedient 7993/2017. Estimar la sol·licitud d’anul·lació de la 
liquidació de plusvàlua municipal atesa la inexistència d’increment de valor.

8. Serveis Jurídics. Expedient 6662/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de 
l’Ajuntament davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu procediment abreujat núm. 562/2012

9. Contractació.Expedient 9299/2017. Aprovar, si s’escau, la realització de 
l’Homenatge a la Vellesa de Miami platja el dia 8 d’octubre del 2017.

10.Contractació.Expedient 9298/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
varies empreses per la realització de l’Homenatge a la Vellesa de Mont-roig 
del Camp el dia 15 d’octubre del 2017.

11.Contractació.Expedient 10182/2017. Aprovar, si s’escau, el certificat final 
d’obra i la certificació corresponent a les obres de connexió de vianants de 
l’av. Barcelona i l’av. Oleastrum

12.Contractació.Expedient 10654/2017.Aprovar, si s’escau, la contractació de la 
il·luminació i sonorització dels diferents actes previstos de la festa major de 

 



 

Sant Miquel 2017.
13.Contractació.Expedient 10523/2017. Contractar, si s’escau, una campanya de 

publicitat a la emissora de ràdio Rac1
14.Contractació. Expedient 4125/2017. Acordar, si s’escau, la compra de 30 

contenidors per al servei de recollida de residus del municipi de Mont-roig del 
Camp.

15.Contratación. Expediente 222/2016. Aprobar, si procede, la 4ª certificación de 
las obras correspondientes al contrato mixto para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado público municipal en el marco del programa de 
ayudas del IDAE.

16.Educació. Expedient 9699/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
17.Educació. Expedient 8944/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
18.Educació. Expedient 8933/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
19.Educació. Expedient 9387/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
20.Educació. Expedient 8048/2017. Autorització Bus Consell Comarcal
21.Educació. Expedient 8135/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
22.Educació. Expedient 8206/2017. Tarifes reduïdes Llar d'Infants
23.Educació. Expedient 9673/2017. Vàries altes per altes de transport escolar 

del Consell Comarcal del Baix Camp, presentades fora del plaç d'inscripció.
24.Educació. Expedient 10715/2017. Sol.licitud tarifa reduida llar d'infants per 

l'alumne R. R. E.
25.Educació. Expedient 10374/2017. Altes de transport escolar de l'autobús 

municipal pel curs 2017-2018, presentades fora del plaç d'inscripció
26.Educació. Expedient 10313/2017. Projecte Aprendre a Nedar
27.Recursos Humans. Expedient 9788/2017. Denegar, si s’escau, la reducció del 

50% sobre el preu de l’abonament del servei d’acollida del Casal d’estiu per 
no ser una activitat lúdic-esportiva organitzada per l’Ajuntament.

28.Recursos Humans. Expedient 7538/2017. Prorrogar el nomentament de 
funcionaria interina per acumulació de tasques al departament de Serveis 
Socials

29.Recursos Humans. Expedient 10031/2017. Aprovar, si s’escau, el 
nomenament com a funcionari interí per execució de programes de caràcter 
temporal a l’Arxiu Municipal, de la plaça d’arxiver, grup A1, escala 
d’administració general, amb efectes des del dia 2 d’octubre de 2017 i per un 
període d’un any.

30.Disciplina urbanística. Expediente 8744/2017. Iniciar, si procede, el 
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción 
urbanística.

31.Disciplina urbanística. Expedient 8716/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

32.Disciplina urbanística. Expedient 8754/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

33.Disciplina urbanística. Expedient 8720/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

34.Disciplina urbanística. Expedient 8684/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

35.Disciplina urbanística. Expediente 8725/2017. Iniciar, si procede, el 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

36.Disciplina urbanística. Expedient 8753/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

37.Disciplina urbanística. Expediente 8758/2017. Iniciar, si procede, el 
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción 

 



 

urbanística.
38.Disciplina urbanística. Expediente 8726/2017. Iniciar, si procede, el 

correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción 
urbanística.

39.Disciplina urbanística. Expedient 8683/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

40.Disciplina urbanística. Expediente 8743/2017. Iniciar, si procede, el 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

41.Disciplina urbanística. Expediente 8751/2017. Iniciar, si procede, el 
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción 
urbanística.

42.Disciplina urbanística. Expedient 8704/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

43.Disciplina urbanística. Expedient 8722/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

44.Disciplina urbanística. Expedient 8690/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

45.Disciplina urbanística. Expediente 8757/2017. Iniciar, si procede, el 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

46.Disciplina urbanística. Expedient 8705/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

47.Disciplina urbanística. Expedient 8691/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

48.Disciplina urbanística. Expediente 8750/2017. Iniciar, si procede, el 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

49.Disciplina urbanística. Expedient 8672/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

50.Disciplina urbanística. Expedient 8664/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

51.Disciplina urbanística. Expedient 8671/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

52.Disciplina urbanística. Expedient 8715/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

53.Disciplina urbanística. Expedient 8663/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

54.Disciplina urbanística. Expedient 134/2016. Admetre el recurs presentat i 
reduir la sanció, atès que s’ha restaurat la legalitat abans que la resolució 
sancionadora sigui ferma en via administrativa.

55.Disciplina urbanística. Expedient 107/2016. Arxivar, si escau, el procediment 
de protecció de la legalitat incoat atès que s’ha restaurat la legalitat.

56.Infraccions. Expedient 7406/2017. Resolució, si escau, del corresponent 
procediment sancionador iniciat.

57.Infraccions. Expedient 8988/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador.

58.Urbanisme. Expedient 8597/2017. Comunicar, si escau, el compliment de tots 
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació 
per a la legalització i finalització d’obres d’ampliació de l’habitatge unifamiliar 
amb filera situat al c. de Ramón Llull, núm. 6 escala 5 casa 5 de la 
urbanització Solemio.

59.Urbanisme. Expedient 8381/2017. Comunicar, si escau, el compliment de tots 
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació 
per a la construcció d’un garatge situat a l’av. de Los Ángeles, núm. 79 de 

 



 

Miami Platja .
60.Medi Ambient. Expedient 4175/2017. Ordre d’execució per salut pública 

neteja parcel·la, piscina i tanca arbustiva av. Veracruz, 79 de Miami Platja
61.Medi Ambient. Expedient 1992/2017. Donar compte clausura definitiva i canvi 

d'àrees de la plaça Mossèn Gaietà Ivern de Mont-roig del Camp

B) Activitat de control
62.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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