
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/11 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 20 / 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 13 de març de 2019
2. Intervenció. Expedient 3970/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1969/2019. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 

pagament de les despeses suportades corresponents al mes de febrer per 
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.

4. Serveis Econòmics. Exp.4677/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona, de promoció del 
Turisme per productes agroalimentaris de qualitat, 2018.

5. 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.

6. Serveis Econòmics. Expedient 3979/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus 
Sòlids urbans de l’habitatge situat a l’ avinguda Cadis, 70 1 00 02, per canvi 
de subjecte passiu.

7. Cadastre. Expedient 14038/2018. Desestimar la petició que es fa en l’escrit 
RE 17638/2018 de no liquidar l’impost, perquè amb anterioritat a la petició la 
liquidació fou generada per l’administració.

8. Cadastre. Expedient 3969/2019. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga 
para la presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU.

9. Cadastre. Expedient 14452/2018. 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.

10.Cadastre. Expedient 11918/2018. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la 
plusvàlua municipal, atès que no queda demostrada la inexistència 
d’increment de valor en la transmissió del solar.

11.Cadastre. Expedient 13736/2018. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de 
l’autoliquidació, al·legant haver transmès l’immoble a pèrdues, atès que no 

 



 

aporta informe tècnic, i en conseqüència no queda demostrada la inexistència 
d’increment de valor en la transmissió del solar.

12.Cadastre. Expedient 14526/2018. Desestimar la petición que se hace en el 
escrito RE 18077/2018 de no liquidar el impuesto, básicamente porque con 
anterioridad a la petición la liquidación fue generada por la administración.

13.Cadastre. Expedient 1475/2019. Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto, donde se solicita la baja de la liquidación de plusvalía PV 24046, 
puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor.

14.Cadastre. Expedient 14459/2018. Desestimar la petición que se hace en el 
escrito RE 2036/2018 de no liquidar el impuesto, básicamente porque con 
anterioridad a la petición la liquidación fue generada por la administración.

15.Cadastre. Expedient 10614/2018. Estimar la sol·licitud dels senyors Esteban 
Buliart Ferre i Cristina Cid Cavalle, en la que demana l’anul·lació de 
l’autoliquidació PV 23596, atès que en virtut de l’informe tècnic aportat queda 
demostrada la inexistència d’increment de valor en la transmissió del solar.

16.Cadastre. Expedient 1199/2019. Estimar la solicitud de baja de la liquidación 
de plusvalía (IIVTNU) PV 24277, considerando que no ha existido incremento 
de valor en la transmisión del solar.

17.Cadastre. Expedient 14525/2018. Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto, donde se solicita la baja de la liquidación de plusvalía PV 23508, 
puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor.

18.Contractacions.Expedient 3459/2019.Aprovar, si s'escau, la contractació del 
lloguer de dues carpes per a la Festa de la Gent Gran de Mont-roig del Camp 
el dia 5 d’abril de 2019

19.Contractacions.Expedient 3834/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
servei de lloguer de 20 carpes per a la Fira del Vi de Miami Platja

20.Contractacions.Expedient 7862/2018.Adjudicar, si s’escau, la remodelació del 
sistema de recollida de RSU de la plaça Mossèn Gaietà Ivern.

21.Contractacions.Expedient 3753/2019.Aprovar, si s’escau, la contractació d’un 
suport de connexió per al servei Wi-Fi de la Platja Cristall de Miami Platja.

22.Contractació. Expedient 9485/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per 
contractar les obres d’adeqüació per a zona infantil a la urbanització Costa 
Zèfir, el plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions 
Tècniques i obrir la licitació corresponent

23.Recursos Humans. Expedient 12794/2018. Aprovar, si s’escau, el pagament 
del 50% de la matrícula del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics per 
al curs 2018-2020, a una funcionària interina de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp.

24.Serveis Jurídics. Exp. 4466/2017. Donar compte, si s'escau, de la sentència 
259/2018 envers al RO 54/2017 interposat per R.M.T.L.

25.Disciplina urbanística: Expedient 3859/2019. Iniciar, si escau, el procediment 
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat 
urbanística, atorgant termini.

26.Disciplina urbanística: Expediente 3473/2019. Iniciar, si procede, el 
procedimiento de ejecución forzosa de forma subsidiaria en materia de 
protección de la legalidad urbanística, otorgando plazo.

27.Disciplina urbanística. Expedient 3906/2019. Iniciar, si escau, el procediment 
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

28.Disciplina urbanística. Expedients 6965/2018 i 6966/2018. Desestimar, si 
escau, el recurs de reposició interposat en relació a la resolució dels 
procediments de restauració de la legalitat urbanística i l'ordre jurídic vulnerat, 
i sancionador per infracció urbanística.

 



 

29.Disciplina urbanística: Expedient 3472/2019. Iniciar, si escau, el procediment 
d’execució forçosa de forma subsidiària en matèria de protecció de la legalitat 
urbanística, atorgant termini.

30.Disciplina urbanística. Expedient 3907/2019. Iniciar, si escau, el procediment 
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

31.Disciplina urbanística. Expediente 13305/2018. Resolución, si procede, del 
procedimiento de orden de ejecución de conservación, salubridad y 
ornamento público.

32.Infraccions. Expedient 3820/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador en matèria de protecció d’animals.

33.Infracciones. Expediente 2469/2019. Iniciar, si procede, el correspondiente 
procedimiento sancionador en materia del buen uso de la vía pública y los 
espacios públicos.

34.Infraccions: Exp. 3804/2019. Iniciar, si escau, el corresponent procediment 
sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais públics de 
Mont-roig del Camp.

35.Medi Ambient: Expedient 3521/2019. Autoritzar, si s’escau, a connectat a la 
Hora del Planeta el proper dia 30 de març de 2019 de 20:30h a 21:30h els 
edificis i algunes places que donen accés al Municipi de Mont-roig del Camp.

36.Medio Ambiente: Expedient 288/2019. Resolución, si procede, del 
procedimiento de ejecución subsidiaria, debido al incumplimiento del titular de 
la finca de la orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento 
público dictada por esta Corporación.

37.Medi Ambient. Expedient 11570/2018. Requerir, si s’escau, als propietaris/es 
de l’habitatge situat a l’av. de Califòrnia núm. 109, Esc.01, Pl.00, Pt.02 de 
Miami Platja (entrada pel c. de Pamplona), neteja de la parcel·la i colònia de 
gats no controlats

38.Activitats. Expedient 6618/2018. Declarar conclòs, si escau, el procediment 
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la 
legalitat vigent per al canvi de titularitat de l’activitat de bar restaurant al c/ 
Vinyols, 17 de Mont-roig del Camp; i comunicar, si escau, el compliment de 
tots el requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de 
l’activitat

39.Obres. Expedient 88/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per l’ampliació i reforma interior de l’habitatge 
unifamiliar aïllat, situat al c. Farigola núm. 7 de la urbanització Rustical 
Mont-roig.

40.Obres. Expedient 1562/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
una piscina privada, situada al c. de Sant Isidre núm. 5

41.Obres. Expedient 6863/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
piscina d'ús privat, situat al c. de les Mèlies núm. 32 de la urbanització 
Bonmont Terres Noves, a nom de Forniesdiaz SL .

42.Obres.Expedient 50/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la 
construcció d’una piscina privada, situada al c. d’Amposta núm. 52.

43.Obres. Expedient 9692/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un 
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un magatzem agrícola, situat al 
polígon 56 parcel•la 134, a nom de l'empresa La Gramanosa, SL.

44.Urbanisme. Expedient 1412/2019.Comunicar, si escau, el compliment de tots 
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació 
per a la instal·lació d’un ascensor a un habitatge particular situat al c. del 

 



 

Reial, núm. 7 de Mont-roig del Camp.
45.Urbanisme. Expedient 1026/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots 

els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació 
per a la construcció d’un edifici de recepció del càmping

46.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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