
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/15 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 17 / d’abril / 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 10 d'abril de 2019
2. Intervenció. Expedient 5372/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp. 4143/2018. Aprovar, si escau, la justificació i el 

reconeixement de l’obligació del conveni signat pel foment de l’Esport amb el 
Sr. Antonio Moreno Hurtado, 2018

4. Intervenció Exp 2038/2018. Aprovar, si escau, la justificació i el reconeixement 
de l’obligació del convenis signat amb l’Assemblea local de la Creu Roja de 
Mont-roig del Camp, 2018

5. Intervenció Exp. 7801/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el 
reconeixement de l’obligació de la subvenció per al foment de la Cultura del 
2018 atorgada a diverses associacions de Mont-roig del Camp.

6. Serveis Econòmics. Expedient 5246/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus 
Sòlids urbans del local situat a l’avinguda Barcelona, 48, per canvi de 
subjecte passiu.

7. Serveis Econòmics. Expedient 5058/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE 
–Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2018/112162.

8. Serveis Econòmics. Expedient 1214/2019. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal 
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa 
urbana.

9. Serveis Econòmics. Expedient 1969/2019. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de març per 
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.

10.Turisme. Exp. 5256/2019. Aprovar, si s’escau, els candidats al Premi Nit del 
Turisme 2019

11.Educació.Expedient 5303/2019. Aprovar, si s'escau, la instal·lació de dos 
parades per a la venda de llibres i roses per a la festivitat de Sant Jordi.

 



 

12.Educació. Expedient 12564/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i el 
reconeixement de l’obligació de les subvencions en forma de beques 
individuals, atorgades als estudiants matriculats durant el curs 2016-2017 i 
2017-2018 en el cicle Formatiu de Grau Superior d’animació sociocultural i 
turística que s’ha impartit a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp

13.Serveis Socials.Expedient 5414/2019. Aprovar, si s'escau, la instal·lació d’una 
parada per la Diada de Sant Jordi

14.Cultura: Expedient 2424/2019. Aprovar, si s'escau, els imports dels premis del 
XXXVIII Concurs Literari Vila de Mont-roig, 2019.

15.Cadastre. Expedient 1663/2019. Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto, donde se solicita la anulación de la liquidación de plusvalía PV 
23957, puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor del 
suelo.

16.Cadastre. Expedient 1197/2019. Desestimar la petición que se hace en el 
escrito RE 124/2019 de no liquidar el impuesto, básicamente porque con 
anterioridad a la petición la liquidación fue generada por la administración.

17.Cadastre. Expedient 3997/2019. Inadmetre íntegrament les al·legacions 
interposades contra la liquidació de plusvàlua municipal, per extemporànies.

18.Cadastre. Expedient 1659/2019. Estimar la solicitud, considerando que al 
quedar demostrada la inexistencia de incremento de valor en la transmisión 
del solar no se produce el hecho imponible del IIVTNU, por lo que no procede 
liquidar el impuesto.

19.Cadastre. Expedient 5143/2019. Inadmetre íntegrament les al·legacions 
interposades contra la liquidació de plusvàlua municipal de la qual demana la 
devolució, per extemporànies.

20.Cadastre. Expedient 1660/2019. Estimar la solicitud, considerando que al 
quedar demostrada la inexistencia de incremento de valor en la transmisión 
del solar no se produce el hecho imponible del IIVTNU, por lo que no procede 
liquidar el impuesto.

21.Impuls Econòmic: Expedient 5251/2019. renúncia del contracte de 
manteniment, suport i hosting del web de la Borsa de Treball Municipal amb el 
senyor Andreu Ciutat Romero

22.Contractacions.Expedient 5202/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’espectacle de disc mòbil amb animador, per la revetlla Sant Joan 2019, que 
es durà a terme el dia 23 de juny a la pista d’estiu de Mont-roig del Camp.

23.Contractacions.Expedient 5201/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un 
espectacle musical per la revetlla Sant Joan 2019, que es durà a terme el dia 
23 de juny a la Pèrgola de la Platja Cristall de Miami Platja.

24.Contractació. Expedient 5208/2019. Adjudicar, si s’escau, les obres de 
reparació de l’Emissari submarí de l’Estany Gelat del terme de Mont-roig del 
Camp.

25.Contractació. Expedient 4952/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’espectacle taurí que es duran a terme els dies 20 I 21 de juliol a la plaça del 
Cinquantenari de Miami Platja, dins la programació de la Festa Major de Sant 
Jaume 2019.

26.Contractació.Expedient 4947/2019. Aprovar, si s’escau, l’Orquestra Platea, 
per dur a terme el ball de nit a la plaça Tarragona de Miami Platja, el dia 20 de 
juliol, acte inclòs dins la programació de les festes de Sant Jaume 2019.

27.Contractació. Expedient 5093/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació per el 
muntatge de diverses senyals i col·locació de les mateixes als punts indicats.

28.Contractacions.Expedient 4867/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació del 
servei de restauració amb motiu de la Nit del Turisme 2019.

 



 

29.Contractació. Expedient 4960/2019. Contractar, si s’escau, el lloguer de la 
plaça desmuntable, per dur a terme els correbous, els dies 20 I 21 de juliol, a 
la Plaça del Cinquantenari de Miami Platja, acte programat dins les festes de 
Sant Jaume 2019.

30.Contractació. Expedient 5092/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació dels 
diversos serveis tècnics i materials per a la il·luminació i sonorització de la Nit 
del Turisme 2019.

31.Contractació. Expedient 4944/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’Orquestra Atalaia per dur a terme el concert de tarda i el ball de la nit a la 
plaça Tarragona de Miami Platja, acte inclòs dins la programació de les festes 
de Sant Jaume 2019.

32.Contractació.Expedient 4939/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’Orquestra Costa Brava, pel concert de tarda i el ball de nit del dia 3 d’agost a 
la pista d’estiu de Mont-roig del Camp, acte programat dins les festes de La 
Fira 2019.

33.Contractació.Expedient 4646/2019. Adjudicar, si s’escau, la realització 
d’infografia 3D, 4 imatges exteriors de la plaça de Miramar de Mont-roig del 
Camp

34.Contractació. Expedient 4776/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’Orquestra Himalaya per la festa de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de 
Mont-roig del Camp 2019, que es durà a terme el dia 11 de maig al 
poliesportiu municipal.

35.Contractacions.Expedient 4332/2019.Aprovar, si escau, la contractació del 
servei de publicitat a Tarragona Digital per difondre les activitats que 
desenvolupa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

36.Contractacions.Expedient 4863/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació de 
banderoles publicitàries per a la Ruta de la Tapa 2019

37.Contractació. Expedient 4610/2019. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 
material informàtic per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

38.Contractacions.Expedient 4328/2019.Aprovar, si escau, la contractació del 
servei de publicitat al Diari ARA per difondre les activitats que desenvolupa 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

39.Contractacions.Expedient 4330/2019.Aprovar, si escau, la contractació del 
servei de publicitat al diari El Punt Avui per difondre les activitats que 
desenvolupa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

40.Contractació. Expedient 4320/2019. Aprovar, si s'escau, la contractació de 
l’actuació de violi solista amb acompanyament de guitarra per la Festa de la 
Gent Gran de Mont-roig del Camp el dia 5 d’abril de 2019

41.contractació. Expedient 4331/2019. Aprovar, si escau, la contractació del 
servei de publicitat a Tarragona 21 per difondre les activitats que desenvolupa 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

42.Contractació. Expedient 4329/2019. Aprovar, si escau, la contractació del 
servei de publicitat al Diari de Tarragona per difondre les activitats que 
desenvolupa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

43.Contractació. Expedient 4236/2019. Aprovar, si escau, la contractació del 
servei de publicitat a Canal Reus TV per difondre les activitats que 
desenvolupa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

44.Contractació. Expedient 4313/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de 
material d’oficina pel Jutjat de Pau de Mont-roig del Camp.

45.Contractació. Expedient 4126/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació dels 
castells de focs artificials, que es duran a terme durant les la Festa Major de 
Sant Jaume, la Fira i la Festa de les Pobles, previstes el dia 25 de juliol, 2 i 14 

 



 

d’agost del 2019.
46.Contractació. Expedient 4229/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del 

servei de publicitat al Diari Més per difondre les activitats que desenvolupa 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

47.Contractació. Expedient 3012/2019. Adjudicar, si s’escau, el subministrament 
i col·locació d’una porta de vidre de dos fulles amb dos vidres i càmera d’aire 
pel camp de tir de Miami Platja.

48.contractació. Expedient 12796/2018. Aprovar, si s’escau, a 1a. certificació i 
final, l’acta de recepció d’obra i el certificat final d’obra de les obres de 
consolidació de la façana de l’immoble situat al c. Mare de Déu de la Roca 
núm. 53 de Mont-roig del Camp.

49.Contractació. Expedient 5299/2019.Aprovar, si s’escau, la compra d’arbres 
pel pati de l’Escola Mare de Déu de la Roca.

50.Contractació. Expedient 11628/2018. Resoldre, si s’escau, diverses 
contractacions realitzades en el marc de l’atribució de fons de reposició i 
millores per part de l’Agència Catalana de l’Aigua

51.Recursos Humans. Expedient 2557/2019. Aprovar, si s’escau, el 
reconeixement d’antiguitat a un/a Auxiliar Administratiu/iva, funcionari/ària 
interí/ina, de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

52.Recursos Humans. Expedient 4445/2019. Aprovar, si s’escau, la pròrroga del 
nomenament d’un funcionari interí per execució de programes de caràcter 
temporal a un Tècnic Mitjà en Informàtica

53.Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i 
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al 
municipi de Mont-roig del Camp per al 2018 concedida a la senyora Beatriz 
Olga Osuna Costa

54.Recursos Humans. Expedient 2270/2019. Concedir, si s’escau, la 
compactació del permís de lactància, a un Agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

55.Disciplina Urbanística. Expedient 4800/2019. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

56.Disciplina urbanística. Expedient 1283/2019. Imposar, si escau, multa 
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.

57.Disciplina urbanística: Expediente 5121/2018. Declarar, si procede, la 
caducidad del expediente sancionador por infracción urbanística iniciado, y 
proceder a su archivo.

58.Disciplina urbanística. Expedient 1207/2019. Iniciar, si escau, el procediment 
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

59.Disciplina Urbanística. Expediente 4050/2018. Sobreseimiento, si procede, 
del procedimiento de restauración de la legalidad iniciado por restauración de 
la legalidad.

60.Infraccions. Expedient 4749/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador.

61.Infraccions: Expedient 12714/2018. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.

62.Infraccions: Exp. 14163/2018. Resolució, si escau, del procediment 
d’actuacions prèvies per determinar les circumstàncies i la conveniència o no 
d’iniciar expedient sancionador en matèria de prevenció i control ambiental al 
polígon 32, parcel.la 39.

63.Infraccions. Expedient 1160/2019. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador incoat en matèria de residus.

64.Infraccions. Expedient 13662/2018. Resolució, si escau, del corresponent 

 



 

procediment sancionador en matèria del bon ús de la via pública i dels espais 
públics de Mont-roig del Camp.

65.Activitats Expedient 3554/2018. Renovar, si s’escau, al senyor J.A.M. titular 
del Bar La Plaça la llicencia d’ocupació de via pública amb taules i cadires per 
l’exercici 2018, i requerir l’abonament de les taxes corresponents.

66.Activitats. Expedient 3128/2017. 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 de l’exercici de l’activitat de 
supermercat a l’av. Barcelona, 183 de Miami Platja

67.Obres.Expedient 3365/2019. Acceptar, si s’escau, el desistiment per la 
implantació d’una benzinera a l’av. de Barcelona, 183 de Miami Platja, a nom 
de l’empresa Bon Preu SA.

68.Pla de Barris. Expedient 3570/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la 
subvenció concedida pel Projecte d’Intervenció Integral al Barri de La Florida 
de Miami Platja – 1r període 2019

69.Serveis Jurídics. Expedient 12439/2017. Aprovar, si s’escau, la personació de 
l’Ajuntament davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu procediment abreujat 409/2017.

70.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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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