
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/31 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 14 / d’agost / 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 7 d'agost de 2019
2. Serveis Econòmics. Expedient 9917/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució de

l’import ingressat per error a l’Ajuntament

3. Obra Pública/Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 7937/2019. Donar compte,
si s’escau, del cànon de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.

4. Cultura. Expedient 9294/2019. Aprovar, si s’escau, la convocatòria per
concurrència competitiva de subvencions a entitats locals per a activitats,
actuacions i programes de suport en l’àmbit de la cultura, per a l’any 2019.

5. Pla de Barris. Expedient 450/2016. Sol·licitud de subvencions per a entitats
locals

6. Cadastre. Expedient 7518/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de les
liquidacions de plusvàlua municipal PV24428 i 24429, atès que no queda
provada la inexistència d’increment de valor del sòl al·legada.

7. Cadastre. Expedient 13736/2018. Estimar la baixa de l’autoliquidació de
plusvàlua PV22148, per error manifest en el percentatge de transmissió, i si
s’escau devolució de la quota. Practicar noves liquidacions.

8. Cadastre. Expedient 12997/2017. Desestimar la solicitud de declarar la
nulidad de pleno derecho respecto a la liquidación de plusvalía municipal
(IIVTNU) PV 21957, puesto que el hecho imponible y la generación de la
liquidación se producen antes de la publicación de la sentencia del TC.

9. Cadastre. Expedient 9157/2019. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua
PV22655, per error manifest en la posició del subjecte passiu. Practicar nova
liquidació.

10.Cadastre. Expedient 7979/2019. Estimar la sol·licitud de baixa de les
liquidacions de plusvàlua PV24573 i 24574, atès que ha quedat provada la
inexistència d’increment de valor del sòl.

11.Cadastre. Expedient 14456/2018. Desestimar el recurso de reposición



interpuesto, en el cual se pretende la anulación de la autoliquidación de 
plusvalía municipal (IIVTNU) PV 23457, así como la devolución de la cuota, 
puesto que no queda probada la minoración alegada en el valor del suelo.

12.Cadastre. Expedient 7752/2019. Desestimar la sol·licitud de no liquidar
l’impost, bàsicament perquè amb anterioritat a la petició la liquidació fou
generada per l’administració.

13.Contractació. Expedient 13405/2018. Desestimar, si s’escau, les al•legacions
formulades amb relació a la imposició de danys i perjudicis per incompliment
del servei de seguretat privada per les festes de cap de d’any a Mont-roig del
Camp i aprovar la liquidació definitiva dels mateixos

14.Contractació. Expedient 9376/2019. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
de divers mobiliari urbà pel terme municipal de Mont-roig del Camp.

15.Contractació. Expedient 7840/2019. Aprovar, si escau, la certificació núm. 1 i
la factura de la neteja de la franja forestal de 25 metres en diferents zones del
municipi.

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

17.Serveis Jurídics. Expedient 9786/2019. Donar compte, si s’escau, del Decret
2019/2066, de data 6 d’agost de 2019, envers el Registre d’Activitats de
Tractament.

18.Activitats. Expedient 5650/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar “Dalton” al c/ Aureli
Escarré, 6 de Mont-roig del Camp

19.Activitats. Expedient 6975/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar “Sol y Mar” a plaça
Tarragona, 7 de Miami Platja

20.Activitats. Expedient 8150/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar “El Cafè” a la ctra.
Colldejou, 2 de Mont-roig del Camp

21.Activitats. Expedient 5492/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior de l’activitat d’aparcament al c/ Agustí
Sardà, 47 de Mont-roig del Camp

22.Urbanisme. Expedient 12965/2018,Concedir, si s’escau, pròrroga de la
llicència d’obra menor per a l’obertura de 13,1m de rasa, afectant vorera per
ampliar xarxa de gas existent de baixa tensió pressió per a donar
subministrament definitiu a un habitatge situat al c. de Mallorca (subministra a
habitatge av. de Castelló, núm. 23) de Miami Platja.

23.Urbanisme. Expedient 8871/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per les obres d’ampliació i reforma interior de l’habitatge unifamiliar aïllat
situat al c. de la Farigola, núm. 7 de la urbanització Rustical Mont-roig

24.Urbanisme. Expedient 14852/2018. Concedir, si s’escau, llicència d’obra
menor per a l’obertura de 158,5m de rasa, afectant vorera per realitzar
l’extensió de la xarxa de gas existent de baixa pressió al carrer situat a l’av.
de Maria Cristina i c. de Sant Jordi de Miami Platja

25.Urbanisme. Expedient 5790/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la construcció d’un edifici de locals sense ús i aparcament situat a l’av. de
Barcelona, núm. 88-90 de Miami Platja

26.Urbanisme. Expedient 14634/2018. Concedir, si s’escau, llicència d’obra
menor per a realitzar la modificació de la xarxa elèctrica existent a l’av. de



Veracruz i c. de Conca de Miami Platja
27.Urbanisme. Expedient 13594/2017. Concedir, si s’escau, llicència d’obra

menor per a l’obertura de 13,5m de rasa, afectant vorera per realitzar
l’extensió de la xarxa de gas existent de baixa pressió al carrer situat a l’av.
de Los Ángeles, alçada número 90 de Miami Platja

28.Disciplina urbanística. Expedient 9077/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

29.Disciplina urbanística. Expediente 9267/2019. Iniciar, si procede, el
correspondiente procedimiento sancionador debido a una presunta infracción
urbanística.

30.Disciplina urbanística. Expedient 8996/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

31.Disciplina urbanística. Expedient 8995/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

32.Disciplina urbanística. Expedient 9636/2019. Acordar, si escau, el
procediment d’ordre d’execució immediata.

33.Disciplina urbanística. Expedient 9079/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

34.Disciplina urbanística. Expedient 9270/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.

35.Disciplina urbanística. Expedient 7857/2019. Iniciar, si escau, procediment de
multa coercitiva, per incompliment d’ordre d’execució. Atorgant termini.

36.Disciplina urbanística. Expedient 9713/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

37.Disciplina urbanística. Expediente 9266/2019. Iniciar, si procede, el
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

38.Disciplina urbanística. Expedient 2580/2019. Arxiu, si escau, de l’expedient
administratiu d’ordre d’execució

39.Disciplina urbanística: Exp. 11560/2018. Aprovar, si escau, la liquidació
definitiva de les actuacions realitzades.

40.Disciplina urbanística. Expedient 9272/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

41.Planejament. Expedient 13910/2018. Aprovar, si s’escau, el conveni de
col·laboració entre l’ajuntament de Mont-roig del Camp i la Comunitat de
veïns de la Urbanització Sant Miquel per a la gestió dels espais d’ús comú

42.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---




