
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/45 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 20 / de novembre / 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 13 de novembre de 2019
2. Intervenció. Expedient 13671/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 13256/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels

ajuts a les escoles bressol municipals del Consell Comarcal del Baix Camp,
del curs 2018/2019.

4. Intervenció Exp.t 11166/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya pel programa Treball als Barris
2018.

5. Cadastre. Expedient 10012/2019. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto, donde se solicita la anulación de la liquidación de plusvalía 
municipal PV 24361 y devolución de la cuota ingresada, puesto que no se ha 
justificado la pretendida pérdida de valor del suelo.

6. Cadastre. Expedient 9203/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost
de l’IIVTNU, bàsicament per que no s’han aportat les taxacions de les 
valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl entre les 
dates d’adquisició i transmissió.

7. Cadastre. Expedient 9209/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost
de l’IIVTNU, bàsicament per que no s’han aportat les taxacions de les 
valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl entre les 
dates d’adquisició i transmissió.

8. Cadastre. Expedient 7748/2019. Desestimar la solicitud de devolución de
ingresos indebidos de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) 
PV23260, puesto que la petición no se sustenta en ninguno de los supuestos 
del artículo 221 de la LGT.

9. Cadastre. Expedient 10014/2019. Inadmitir el recurso de reposición
interpuesto contra el Decreto de la Concejalia de Hacienda donde se requería 
a presentar unas tasaciones de los valores del suelo, por ser un acto de 
trámite no cualificado.



10.Cadastre. Expedient 9211/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost
de l’IIVTNU, bàsicament per que no s’han aportat les taxacions de les
valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl entre les
dates d’adquisició i transmissió.

11.Contractació. Expedient 222/2016. Donar compte, si s’escau, de la
segregació d’una part del negoci de Fomento de Construcciones y Contratas
SA

12.Contractació. Expedient 11969/2019. Aprovar, si s’escau, l’adhesió al nou
contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament elèctric destinat als Ens
Locals de Catalunya per l’any 2020 (expedient 2015.05-D2).

13.Serveis Jurídics. Expedient 13366/2018. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 214/2019 envers al PA 349/2018-A interposat per R.R.M.

14.Serveis Jurídics. Expedient 11171/2017. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 212/2019 envers al RO 210/2016-D interposat per U.H., H.H.O.S.,
J.M.G.J i R.A.L.

15.Disciplina urbanística: Expedient 13184/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’execució forçosa en la modalitat d’execució subsidiària, en matèria de
protecció de la legalitat urbanística, atorgant termini.

16.Disciplina urbanística. Expediente 11719/2019. Imponer, si procede, multa
coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.

17.Disciplina urbanística. Expediente 6986/2018. Desestimar, si procede, la
solicitud de ser parte interesada en los expedientes de protección de la
legalidad urbanística alterada núm. 10176/2019 y expediente sancionador por
infracción urbanística núm. 10177/2019, dado que no se dan los requisitos del
artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

18.Infraccions. Expedient 13042/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos.

19.Obres. Expedient 6131/2019. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la legalització de les obres de rehabilitació i ampliació del
restaurant del Càmping Els Prats situat a la N-340 km 1137, a nom de
Càmping Els Prats SL.

20.Obres. Expedient 3766/2018. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la substitució parcial de la coberta de l’immoble situat al c. Joan
Grifoll núm. 11 de Mont-roig del Camp.

21.Activitats. Expedient 8211/2019. Donar compte a la Junta de Govern Local
dels expedients sancionadors iniciats en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives pel Departament d’Interior i el Servei Territorial del Joc i
d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya

22.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---




