Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/10

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

13 / de març / 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 6 de març de 2019
2. Intervenció. Expedient 3640/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp. 9317/2018. Donar compte, si s’escau, de la baixa voluntària
d’un jove en pràctiques contractat pel Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, 2018 de Servei d’Ocupació de Catalunya
4. Intervenció Exp. 3339/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona per activitats culturals de caràcter
singular, 2018
5. Intervenció Exp. 2690/2018. Aprovar, si s’escau, la factura de les millores del
servei de sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp
AF18000108 de l’Agència Catalana de l’Aigua.
6. Intervenció Exp. 8666/2017. Aprovar, si s’escau, el reintegrament de l’import
rebut indegudament pel programa FOAP 2014, subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya.
7. Intervenció Exp 4680/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de les
subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona, de promoció del
Turisme per al 2018.
8. Intervenció. Exp.3360/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona per la cursa ciclista BTT Costa
Daurada Bike Race de l’octubre de 2018
9. Intervenció Exp.7520/2017. Aprovar, si s’escau, el reintegrament de l’import
rebut indegudament pel programa Treball i Formació 2014, subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
10.Serveis Socials. Expedient 563/2019. Aprovar, si s’escau, la convocatòria
d’ajuts socials per a l’atenció especialitzada de gent gran i/o dependent del
municipi de Mont-roig del Camp per l’any 2019
11.Cadastre. Expedient 9191/2017. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto
el día 22/2/2019, en el cual se pretende la anulación de la autoliquidación de

Codi Validació:
| Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Xavier Tardiu Bonet (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 12/03/2019
HASH: d55b1465635079224958a6ae2f664880

NOTIFICACIÓ

Codi Validació:
| Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

plusvalía municipal (IIVTNU) PV 19922, así como la devolución de ingresos
indebidos, puesto que el recurso no es procedente al estar agotada la vía
administrativa.
12.Cadastre. Expedient 377/2019. Estimar la solicitud de baja de las
liquidaciones de plusvalía municipal PV 23042-23043-23044-23045, y
devolución del importe si constare la cuota pagada, puesto que ha quedado
plenamente demostrada la inexistencia de incremento de valor del suelo en la
transmisión efectuada.
13.Cadastre. Expedient 498/2019. Desestimar la sol·licitud de rectificació i
l’anul·lació de la plusvàlua municipal, atès que no queda demostrada la
inexistència d’increment de valor en la transmissió del solar.
14.Cadastre. Expedient 9813/2018. Desestimar el nou recurs de reposició contra
les liquidacions de plusvàlua municipal PV 23351-23352-23353, atès que
contra una resolució d’un recurs de reposició no pot interposar-se novament
aquest recurs.
15.Cadastre. Expedient 14456/2018. Desestimar la solicitud de anulación de la
autoliquidación PV 23457 y devolución del importe pagado más los
correspondientes intereses de demora, puesto que no ha quedado
demostrada fehacientemente la inexistencia de incremento de valor del suelo
en la transmisión efectuada.
16.Cadastre. Expedient 495/2019. Desestimar la sol·licitud de rectificació i
l’anul·lació de la plusvàlua municipal, atès que no queda demostrada la
inexistència d’increment de valor en la transmissió del solar.
17.Serveis Jurídics. Exp. 3465/2018. Aprovar, si s'escau, la interposició d'un
recurs contenciós administratiu contra el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
18.Serveis Jurídics. Expedient 443/2019. Aprovar, si s'escau, la personació de
l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2018.
19.Serveis Jurídics. Exp. 1991/2018. Donar compte, si s'escau, de la sentència
36/2019 envers al PA 66/2018-B interposat per F.J.P.L.
20.Turisme. Expedient 247/2019. Aprovar, si s’escau, el Conveni de col·laboració
2019 per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires
internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de
Turisme i per a una Campanya de Publicitat del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
21.Educació. Expedient 2950/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts
individuals del Consell Comarcal del Baix Camp, per a menjador per alumnes
amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, curs 2018-2019.
22.Contractacions.Expedient 3029/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei de connectivitat segura VPN de l’Oficina de Turisme de Miami Platja a
la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
23.Contractació.Expedient 6955/2018. Aprovar, si s’escau, la 3a. i última
certificació, l’acta de recepció i el certificat final d’obra de l’obra de la neteja
forestal de 25 metres efectuada en diverses urbanitzacions.
24.Contractacions.Expedient 3435/2019.Aprovar, si s'escau, la contractació del
servei de transport per la Festa de la Gent Gran de Mont-roig del Camp el dia
5 d’abril de 2019
25.Contractacions.Expedient 2436/2019.Adjudicar, si s’escau, el
subministrament i col•locació de barana a la plaça Joan Miró de Mont-roig del
Camp.
26.Contractacions.Expedient 3480/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de
publicitat al portal del servei d’internet WI-FI del municipi
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27.Contractacions.Expedient 2777/2019.Aprovar, si s'escau, la contractació del
subministrament de 4 cadires d’oficina per Serveis Socials de Mont-roig del
Camp.
28.Contractació. Expedient 2536/2019. Contractació. Aprovar si s'escau la
contractació de la Cobla d'acompanyament Processó Divendres Sant.
29.Contractacions.Expedient 3363/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’impressió del catàleg promocional genèric del municipi sense
allotjament
30.Recursos Humans. Expedient 935/2017. Prorrogar, si s’escau, per un any
més l’adscripció temporal en comissió de serveis sol·licitada per un agent de
la policia local, amb efectes de l’1 d’abril de 2019.
31.Activitats. Expedient 403/2016. Requerir, si s’escau, que es doni compliment
a l’acord de Junta de Govern Local, de data 21 de febrer de 2018.
32.Activitats.Expedient 7536/2017. Requerir, si s’escau, que es doni compliment
a l’acord de Junta de Govern Local, de data 7 de març de 2018.
33.Activitats. Expedient 2989/2018. Requerir, si s’escau, l’esmena d’objeccions i
documentació que manca per tal d’obtenir el compliment dels requisits de
formalització del règim de comunicació per al canvi de titularitat de l’exercici
de l’activitat de bar i restaurant “Sonia” a la Partida Pobles, 78 de Mont-roig
del Camp, i comunicar si s’escau la liquidació definitiva de la taxa per
tramitació de comunicació prèvia
34.Activitats.Expedient 12141/2017. Requerir, si s’escau, que es doni
compliment a l’acord de Junta de Govern Local, de data 14 de març de 2018.
35.Activitats. Expedient 4075/2018. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat d’agència immobiliària a l’av. Barcelona, 78 local 2
de Miami Platja
36.Activitats. Expedient 2412/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior del canvi de titularitat de l’activitat de
pensió de 2 estrelles, a l’av. de Barcelona, 138 de Miami Platja
37.Activitats. Expedient 12139/2017. Requerir, si s’escau, que es doni
compliment a l’acord de Junta de Govern Local, de data 14 de març de 2018.
38.Activitats. Expedient 7240/2017. Requerir, si s’escau, que es doni compliment
a l’acord de Junta de Govern Local, de data 7 de març de 2018.
39.Medi Ambient: Expedient 1516/2019. Iniciar, si procede, el procedimiento de
ejecución subsidiaria, atendido al incumplimiento del titular de la finca de la
orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento público dictada
por esta Corporación.
40.Infraccions. Expedient 1452/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
41.Infraccions. Expedient 16/2019. Iniciar, si escau, el corresponent procediment
sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
42.Infraccions. Expedient 1192/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
43.Infraccions. Expedient 14246/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.
44.Obres. Expedient 887/2019. Acceptar, si s’escau, la renúncia de llicència
d’obres majors consistent en la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar
aïllat situat al c. Pomer núm. 14.

45.Obres. Expedient 13249/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d'una pisicna, situada al c. Espígol 17 B de la urbanització
Rustical Mont-roig.
46.Urbanisme. Expedient 13602/2018 Modificar, si escau, l’import de la taxa per
l’incompliment de tots els requisits de formalització del règim de comunicació
de primera ocupació acordat per la Junta de Govern Local en la seva sessió
ordinària de data 6 de febrer de 2019, per la construcció de tres habitatges
adossats situat al c. de les Falgueres, núm. 21 de la urbanització Masos d’en
Blader.
47.Urbanisme. Expedient 444/2019 Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la construcció d’un habitatge unifamiliar situat al c. de la Llibertat, núm. 8
de la urbanització Club Mont-roig.
48.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--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.
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