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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11 de desembre de 2019. 

2. Intervenció. Expedient 14555/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement 

d’obligacions i ordenació de pagaments. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1165/2019. Aprovar, si s’escau, el pagament dels recursos 

a compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a les Entitats 

Urbanístiques Col·laboradores: Zona Ranxos i Pueblo Azahar, Pins de Miramar, Club 

Bonmont Catalunya, Masos d’en Blader i Oliviers, procedents de la liquidació voluntària 

i executiva del mes d’octubre de 2019 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos. 

4. Servicios Económicos. Expedient 14540/2019. Aprobar, si procede, la modificación de la 

liquidación de la Tasa por la recogida, incineración y eliminación de Residuos Sólidos 

Urbanos de la vivienda situada en la avenida Paris 7 1 00 30 de Miami Playa, por cambio 

de sujeto pasivo. 

5. Serveis Económics. Expedient 14723/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de 

fraccionament de pagament de l’ocupació temporal d’una porció del domini públic 

marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables o béns mobles, a les platges de 

Mont-roig del Camp, temporada 2019. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 14482/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’ampliació 

del termini de pagament del fraccionament sol·licitar a BASE-Gestió d’ingressos- de 

l’expedient executiu número 2014/48648.  

7. Cadastre. Expedient 1649/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

8. Cadastre. Expedient 1650/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

9. Cadastre. Expedient 9259/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, atès que 
no s’han presentat les taxacions dels valors del sòl requerides. 

10.  Cadastre. Expedient 9259/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, atès que 

no s’han presentat les taxacions dels valors del sòl requerides. 
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11.Cadastre. Expedient 1651/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque queda probado el incremento del valor del suelo del aparcamiento. 

12.Cadastre. Expedient 1647/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

13.Cadastre. Expedient 1812/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

14.Cadastre. Expedient 1652/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

15.Cadastre. Expedient 1653/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

15.Cadastre. Expedient 1648/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque no queda probada la minoración del valor del suelo alegada. 

16.Cadastre. Expedient 11178/2019. Desestimar el recurso interpuesto contra las 
liquidaciones de plusvalía, en el que se demanda se deje sin efectos las liquidaciones por 
pérdida patrimonial, o subsidiariamente, aplicar una formula distinta para el cálculo de la 
base imponible, por ser contraria a la establecida en la legislación vigente. 

17.Cultura i Serveis Socials. Expedient 9294/2019. Aprovar, si s’escau, la concessió de 
subvenció a entitats locals per a activitats, actuacions i programes de suport en l’àmbit de 
la cultura, per a l’any 2019. 

18.Impuls Econòmic. Expedient 5546/2019. Aprovar, si s’escau, la concessió de les 
subvencions per impulsar l'obertura d'establiments comercials al nucli antic de Mont-roig 
del Camp 2019 

19.Impuls Econòmic. Expedient 386/2019. Aprovar, si s’escau, la concessió de les subvencions 
per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp per al 2019 

20.Impuls Econòmic. Expedient 385/2019. Aprovar, si s’escau, la concessió de les subvencions 
per impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi de Mont-
roig del Camp per al 2019 

21.Serveis Socials. Expedient 10001/2019. Aprovar, si s'escau, la concessió de subvencions a 
entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o empreses que ofereixin serveis 
dintre els centres educatius del municipi i que incloguin a les seves activitats extra-escolars 
infants de Mont-roig del Camp amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i/o 
disminució, per el curs 2019-2020. 

22.Educació. Expedient 10501/2019. Aprovar, si escau, la concessió de les subvenció a  

entitats locals per al foment de l’educació per a l’any 2019. 

23.Esports. Expedient 10010/2019. Aprovar, si s’escau, els convenis de col•laboració entre 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les associacions esportives i esportistes locals per a 
l’any 2019. 

24.Esports. Expedient 10034/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva a Entitats 
Locals _Promoció de l’Esport 2019 

25.Manteniment d'espais i equipaments públics. Exp. 13647/2018. Aprovar, si s’escau, la 
sol•licitud de pròrroga per la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona pel PAES 
2018, per la millora de l’eficiència energètica de la Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-
roig del Camp. 

26.Turisme. Expedient 9869/2019. Aprovar, si s’escau, el Conveni de col·laboració 2019 per 
realitzar el projecte titulat “El Paisatge dels Genis”. 
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27.Educació. Expedient 11015/2017. Aprovar, si escau, la quarta addenda al 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 al Pla Educatiu 
d’Entorn del curs 2019-2020. 

28.Contractació. Expedient 14480/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
subministrament del parc infantil del Club de Mar. 

29.Contractació. Expedient 13721/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de contenidors de 
360 litres. 

30.Contractació. Expedient 14356/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei 
d’instal•lació dels nous llums LED per a la Casa de Cultura, subvenció PAES. 

31.Contractació. Expedient 14276/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei de 
redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques forestals municipals. 

32.Contractació. Expedient 14411/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un 
espectacle musical per la nit de cap d’any a Mont-roig del Camp. 

33.Contractació. Expedient 8111/2019. Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 1 i la 
factura de les obres d’adequació de l’entorn del Club de Mar. 

34.Contractació. Expedient 13882/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de la 
consultoria per l’adaptació a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp. 

35.Contractació. Expedient 11136/2019. Aprovar, si s’escau, la certificació 1 i l’acta de 
preus contradictoris del subministrament de divers material elèctric per la Casa de 
Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp. 

36.Contractació. Expedient 7840/2019. Aprovar, si escau, la certificació núm. 2 i última, 
l’acta de recepció, el certificat final d’obra i la factura corresponent a la neteja de la 
franja forestal de 25 metres en diferents zones del municipi. 

37.Contractació. Expedient 7394/2019. Aprovar, si s’escau, les obres de manteniment i 
pintura de les façanes de l'ermita de Sant Ramon. 

38.Contractació. Expedient 9489/2018. Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 3 del Lot 
1 i la del Lot 2, i les factures de les obres d’adequació del parc urbà a la intersecció del 
carrer casalot amb el carrer de Bertran de Castellet. 

39.Contractació. Expedient 13761/2019. Aprovar, si s’escau, la compra i la instal•lació 
d’una illa de serveis per a la Platja Cristall. 

40.Activitats. Expedient 11591/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per a 
l’exercici de l’activitat de perruqueria a l’av. Barcelona, 148, local 3 de Miami Platja 

41.Activitats. Expedient 13812/2019. Llicències d'Activitats i Espectacles Públics. 

Procediment de control posterior de l’activitat de bar restaurant “La casa dels vicaris” 

al c. de la Pica, 4 de Mont-roig del Camp. 

42.Disciplina urbanística. Expedient 9130/2019. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística. 

43.Disciplina urbanística. Expedient 5091/2019. Resolució, si escau, del procediment 

sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística. 

44.Disciplina urbanística. Expedient 9126/2019. Resolució, si escau, del procediment de 

restauració de la legalitat urbanística iniciat. 

45.Disciplina urbanística. Expediente 14274/2019. Iniciar, si procede, el correspondiente 

procedimiento sancionador a causa de una presunta infracción urbanística. 
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46.Disciplina urbanística: Expediente 3473/2019. Declarar, si procede, la caducidad y 

archivo del expediente del procedimiento de ejecución forzosa en materia de 

protección de la legalidad urbanística, e iniciar, si procede, procedimiento de ejecución 

forzosa de forma subsidiaria, expediente administrativo núm. 13704/2019, otorgando 

plazo. 

47.Disciplina urbanística. Expedient 14083/2019. Iniciar, si escau, el corresponent 

procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística. 

48.Infraccions. Expedient 9679/2019. Resolució, si escau, del procediment sancionador 

iniciat. 

49.Infraccions. Expedient 13013/2019. Iniciar, si escau, el corresponent procediment 

sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

50.Obres. Expedient 3493/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 

projecte bàsic i executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una 

piscina d’ús privat, situat al c. de Cuba núm. 6 de la urbanització Costa Zèfir. 

51.Nostraigua. Exp. 6661/2018. Aprovar, si s’escau, l’Addenda del conveni de 

col•laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Agència Catalana de 

l’Aigua per la Redacció del projecte del nou emissari terrestre i submarí del sistema de 

Mont-roig del Camp (Àrea Costanera) CV18000332.  

52.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  

 

 


