
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2018/7 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 14 / de febrer / 2018 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 febrer de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 1648/2018. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1229/2018. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal 

corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa 
urbana.

4. Serveis Econòmics. Expedient 11380/2017. Aprovar, si s’escau, el conveni de 
col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix per la implantació d’una 
estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, degudament modificat.

5. Cadastre. Expedient 6961/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de 
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que no queda provada la inexistència 
d’increment de valor del terreny.

6. Cadastre. Expedient 14091/2017. Desestimar la baja de la liquidación de 
plusvalía municipal, considerando que no queda demostrada la inexistencia 
de incremento de valor del suelo en la transmisión efectuada.

7. Cadastre. Expedient 1519/2018. Inadmitir el recurso de reposición 
interpuesto, en el cual se pretende anulación de las liquidaciones de plusvalía 
municipal, por extemporáneo.

8. Cadastre. Expedient 1487/2018. Inadmitir el recurso de reposición 
interpuesto, en el cual se pretende la anulación de la liquidación de plusvalía 
municipal, por extemporáneo.

9. Contractacio. Expedient 897/2018. Iniciar la licitació per l'atorgament 
d'autorització per l'explotació de la base nàutica 2018

10.Contractación. Expediente 222/2016. Aprobar, si procede, la 8ª 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 IDEA.

11.Contractació. Expedient 1416/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de 
maquetació, impressió i distribució de les quatre edicions del butlletí trimestral 

 



 

Comunica durant l’any 2018
12.Contractació.Expedient 12175/2017. Aprovar, si s‘escau, la 1a. Certificació 

relativa a les obres de la reparació de paviments de voreres i realització de 
guals peatonals (Pla de Barris)

13.Contractació. Expedient 1520/2018. Aprovar, si s’escau, la realització d’una 
campanya de comunicació anual amb la emissora de ràdio RAC 1 i La 
Vanguardia.

14.Contractació.Expedient 1674/2018. Aprovar, si s'escau, la contractació 
d’ABSIS pel servei informàtic de la revisió i el tancament comptable, exercici 
2017.

15.ContractacióExpedient 806/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per la 
contractació i execució de les obres del projecte de la Plaça de les Oliveres a 
Miami Platja, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i documentació 
tècnica i obrir la licitació corresponent.

16.Contractació. Expedient 1563/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de la 
distribució publicitària anual amb l’agència especialitzada Kasumi.

17.Contractació. Expedient 1320/2018. Adjudicar, si s’escau, el subministrament 
de 300m2 de panot 20x20x2,5 gris 9 pastilles i 15 palets graus, necessari per 
les obres de reparació de diversos espais públics al terme municipal de 
Mont-roig del Camp, corresponent al Pla d’Ocupació 2017.

18.Contractacio. Expedient 1496/2018. Aprovació dels plecs per la Concessió 
d'ús privatiu de domini públic municipal per la instal·lació d'una xarxa wifi de 
promoció turística i econòmica

19.Contractació. Expedient 1176/2018. Contractar, si s’escau, la gestió integral 
de l’estratègia a les xarxes socials de Mont-roig Miami Turisme

20.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1675/2018. Sol·licitar, si s'escau, la 
renovació de l'autorització d'abocament de les aigües residuals procedents 
del municipi de Mont-roig del Camp a l'EDAR Poble.

21.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 1680/2018. Sol·licitar, si s’escau, la 
revisió de les condicions d’abocament de les aigües residuals, que passen 
dels 300 m3/d als 557 m3/d, la resta de paràmetres resten iguals a l’antiga 
autorització per l’EDAR de Rifà.

22.Obra Pública. Expedient 1441/2018. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada 
d'arranjament de les pistes de tennis de Mont-roig del Camp i Miami Platja.

23.Recursos Humans. Expedient 1489/2018.Deixar sense efecte, si s’escau, el 
plus de festes atorgat al Sr. Lluis Perelló Gajo, per resolució del Conseller 
Delegat de l’Empresa de Serveis de Mont-roig del Camp SA de data 22 de 
novembre de 2016.

24.Serveis Socials.Expedient 13943/2017. Denúncia i renovació del conveni amb 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Mont-roig del Camp.

25.Serveis Socials. Expedient 1461/2018. Col·laboració amb els Serveis 
Territorials de Justícia a Tarragona

26.Joventut. Expedient 423/2018. Aprovar, si s’escau, els preus públics de les 
activitats de Tok’l2 del primer semestre de 2018.

27.Turisme. Expedient 11/2018. Aprovar, si s’escau, el Conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Patronat de Turisme de Salou, el Patronat de 
Turisme de Cambrils, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
l’Ajuntament de l’Ampolla, l’Ajuntament del Deltebre i l’Estació Nàutica Costa 
Daurada per tal de fomentar el Turisme Nàutic al Golf de Sant Jordi.

28.Educació. Expedient 1625/2018. Aprovar, si s’escau, la tarifa reduïda pel 
servei escolar de la llar d’infants, pel curs 2017-2018, per ser titular de carnet 

 



 

de Família nombrosa general a l’alumne R. M. G.
29.Educació. Expedient 618/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de canvi de 

parada del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, dels alumnes A. 
i A. L.

30.Educació. Expedient 360/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de canvi de 
parada del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumne A. I. 
T.

31.Educació. Expedient 1617/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’alta i la 
tarifa del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumna L. S. 
G.

32.Disciplina urbanística. Expedient 2501/2017 OE. Declarar, si escau, la 
caducitat del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu 
de referència.

33.Disciplina urbanística. Expedient 8773/2017. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

34.Disciplina urbanística. Expedient 2386/2017. Sobreseure, si escau, el 
procediment iniciat per restauració de la legalitat.

35.Disciplina urbanística. Expedient 2277/2017. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

36.Disciplina urbanística. Expedient 4885/2017 OE. Declarar, si escau, la 
caducitat del procediment d’ordre d’execució i arxivar l’expedient administratiu 
de referència.

37.Disciplina urbanística. Expedient 8754/2017. Resolució, si escau, del 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

38.Disciplina urbanística. Expediente 2382/2017. Reducir, si procede, la cuantía 
de la multa por haber restaurado la legalidad.

39.Disciplina urbanística. Expediente 2381/2017. Sobreseer, si procede, el 
procedimiento iniciado por restauración de la legalidad.

40.Infraccions. Expedient 9645/2017. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat en matèria de tinència d’animals.

41.Infraccions. Expedient 8281/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat, atès que el titular no té la possessió judicial de l’immoble.

42.Infraccions. Expedient 8279/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat, atès que el titular no té la possessió judicial de l’immoble.

43.Infraccions. Expedient 8278/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat, atès que el titular no té la possessió judicial de l’immoble.

44.Infraccions. Expedient 8277/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat, atès que el titular no té la possessió judicial de l’immoble.

45.Infraccions. Expedient 8282/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat, atès que el titular no té la possessió judicial de l’immoble.

46.Infraccions. Expedient 8280/2017. Sobreseïment, si escau, del procediment 
sancionador iniciat, atès que el titular no té la possessió judicial de l’immoble.

47.Activitats. Expedient 766/2016. Finalització del procediment d'esmena de 
deficiències i comunicació del compliment dels requisits de formalització de la 
declaració responsable de l'activitat de comerç destinat a farmàcia a l'av. de 
Barcelona, 158 de Miami Platja

48.Activitats. Expedient 463/2016. Inici del procediment d’esmena de 
deficiències per a l’exercici de l’activitat de comerç al detall de roba “Duna” a 
l’av. Barcelona, 91, de Miami Platja

49.Llicències. Expedient 2293/2017. Recurs de reposició.Resoldre, si s’escau, el 
recurs de reposició interposat per GESDIP, SA, sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern Local de data 22 de novembre de 2017 .

 



 

50.Llicències. Expedient 10558/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent 
en la construcció auxiliar per la instal•lació d’un grup de pressió amb el seu 
dipòsit, situat a Av. dels Angeles núm. 100.

B) Activitat de control
51.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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