Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/28

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / de juliol / 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 17 de juliol de 2019
2. Intervenció. Expedient 9249/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1143/2019. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al segon trimestre de 2019.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1969/2019. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de l’obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes de juny per l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i
Obres – Nostreserveis
5. Serveis Econòmics.Expedient 9137/2019. 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 2014/60479.
6. Serveis Econòmics. Expedient 8320/2019. Aprovar, si s’escau, la liquidació
corresponent a la Taxa per la recollida , incineració i eliminació de residus
sòlids urbans de l’exercici 2019, del local situat al carrer Vilanova
d’Escornalbou, 11 L 00 03.
7. Cadastre. Expedient 6339/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la
liquidació de la plusvàlua municipal PV 24665, per exempció, atès que no es
compleixen els condicionants establerts en la Llei 18/2014.
8. Cadastre. Expedient 14091/2017. Inadmitir el recurso de reposición
interpuesto el día 3/1/2019 por el señor Alfonso Traver Colas, en la que se
pretende la anulación de la liquidación de plusvalía (IIVTNU) PV 22427,
puesto que contra la desestimación de la JdGL de fecha 14/2/2018 no puede
interponerse nuevamente el mismo recurso.
9. Cadastre. Expedient 8904/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de la
liquidació de la plusvàlua, atès que no es compleixen els condicionants
establerts en la Llei i Ordenança Fiscal.
10.Cadastre. Expedient 5998/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de les

Codi Validació: 4ZFASS7YJ3N42XS2YPX6E9LHN | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Xavier Tardiu Bonet (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 23/07/2019
HASH: c833cfa769be900e68bfc285c9c9c831

NOTIFICACIÓ

Codi Validació: 4ZFASS7YJ3N42XS2YPX6E9LHN | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

liquidacions de plusvàlua municipal PV24329 i 24330, atès que no queda
provada la inexistència d’increment de valor del sòl al·legada.
11.Cadastre. Expedient 8074/2019. Estimar la sol·licitud de baixa de la liquidació
de plusvàlua municipal PV24550, i devolució de la quota si s’escau, atès que
la Dissolució del domini cal incardinar-lo entre els supòsits de no subjecció.
12.Cadastre. Expedient 6042/2019. Estimar la petición que se hace de no
liquidar el impuesto, puesto que el interesado ha probado la inexistencia del
hecho imponible.
13.Cadastre. Expedient 9007/2019. Inadmitir la solicitud de devolución de
ingresos indebidos de la liquidación de plusvalía municipal, puesto que no se
sustenta en ninguno de los supuestos del artículo 221 de la LGT.
14.Cadastre. Expedient 1365/2019. Inadmetre per extemporània la nova
sol·licitud en la que es demana l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua
municipal PV24337, atès que la mateixa petició ja va ser desestimada per
acord de la JdGL,i la nova documentació aportada no justifica la pretesa
minoració en el valor del sòl.
15.Cadastre. Expedient 6336/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost,
atès que no s’han presentat les taxacions dels valors del sòl requerides.
16.Impuls Econòmic. Expedient 5546/2019. Aprovar, si s’escau, la convocatòria
per la concessió de subvencions per impulsar l’obertura d’establiments
comercials al nucli antic de Mont-roig del Camp.
17.Educació. Expedient 4825/2019. Acceptar, si s’escau, la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per a les activitats de les Escoles de Música de
titularitat Municipal - Curs 2018-2019
18.Serveis Socials. Expedient 911/2019. Subvencions per Concurrència
Competitiva. Aprovar, si escau, l’adjudicació econòmica de les bases de
concessió de subvenció als centres educatius, per facilitar l’educació escolar
dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp, any 2019.
19.Serveis Socials. Expedient 919/2019. Subvencions per Concurrència
Competitiva. Subvenicó als centres educatius de secundària per assegurar un
esmorzar/àpat saludable diari
20.Contractació. Expedient 7530/2018. Aprovar, si s’escau, la 2 certificació i la
factura de les obres de substitució d’un tram de canonada d’aigua potable als
carrers Camamilla, Fonoll, Espígol i Ortiga de la urbanització Rustical Montroig
21.Contractació. Expedient 8895/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
lloguer de casetes de fusta per l’espai Cullerada de la Fira de Mont-roig 2019.
22.Contractació. Expedient 8989/2019. Aprovar, si s’escau, el lloguer de la fitxa
tècnica, per dur a terme l’obra de teatre el dia 3 d’agost al poliesportiu de
Mont-roig del Camp, acte programat dins les festes de La Fira 2019.
23.Contractació. Expedient 9485/2018. Aprovar, si escau, la certificació núm. 1 i
la factura de les obres d’adequació per a zona infantil a la urbanització Costa
Zèfir.
24.Urbanisme. Expedient 7490/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per a l’obertura de 4,1m de rasa, afectant vorera per ampliar xarxa de gas
existent de baixa tensió pressió per a donar subministrament definitiu a un
habitatge situat a l’av. de la Platja Cristall, alçada número 43 de la
urbanització Pi Alt
25.Urbanisme. Expedient 8997/2019. Concedir, si s’escau, llicència per a tallar 1
pi situat a l’av. de Barcelona, núm. 186 de Miami Platja.
26.Urbanisme. Expedient 7686/2019. Concedir, si s’escau, llicència d’obra menor
per a realitzar l’extensió de xarxa grapada per façana situat al c. de Sant

Miquel de Mont-roig del Camp
27.Disciplina urbanística. Expedient 4772/2019. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
28.Disciplina urbanística. Expedient 8055/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
29.Disciplina urbanística. Expedient 6115/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
30.Disciplina urbanística. Expedient 5277/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
31.Disciplina urbanística. Expedient 8035/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
32.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.
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