
 
 

 

 
  

 
  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11 de juny de 2020 

2. Serveis Econòmics. Expedient 587/2020. Aprovar el padró fiscal corresponent a l’ 

Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa urbana. 

3. Cadastre. Expedient 14177/2019. Estimar la petició de donar de baixa la liquidació de 

plusvàlua PV25655, i devolució de la quota en el cas que la liquidació estigues pagada, 

atès que queda demostrada la minoració en el valor del sòl entre les dates d’adquisició 

i transmissió. 

4. Cadastre. Expedient 3733/2020. Estimar la baja de las liquidaciones PV25526 y 

PV25527, básicamente porque según los documentos de adquisición y transmisión, así 

como las tasaciones aportadas, se ha producido una minoración en el valor del suelo, y 

en consecuencia no se cumple el hecho imponible del tributo. 

5. Intervenció. Exp. 189/2019. Aprovar la justificació de despeses i la sol•licitud de fons 

complementaris a l’Agència Catalana de l’Aigua per a cobrir les despeses de 

manteniment de les instal•lacions de sanejament en alta del terme municipal de 

Mont-roig del Camp per al 2019. 

6. Intervenció. Exp. 7542/2019. Acceptar l’atorgament de subvenció de l’Agència 

Catalana de l’Aigua per actuacions d’abastament en alta, 2019. 

7. Intervenció. Exp. 2073/2020. Aprovar la justificació de despeses i la sol·licitud de fons 

complementaris a l’Agència Catalana de l’Aigua per a cobrir les despeses de 

manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta del terme municipal de Mont-

roig del Camp per al 2019. 

8. Serveis Socials. Expedient 718/2020. Aprovar la convocatòria de la subvenció als 

centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un esmorzar/àpat 

saludable diari als/a les infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp, curs 

2019-2020. 

9. Serveis Jurídics. Expedient 13994/2017. Donar compte de la sentència 126/2020 

envers al recurs ordinari 432/2017. 
 

 

 

      

  

   

 

   
 

     

    

 

 

 



 
 

 

10.Urbanisme. Expedient 12908/2019. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de 

formalització del règim de comunicació de primera ocupació per les obres de 

rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c. de la 

Galera, núm. 10 de Mont-roig del Camp. 

11.Obres. Expedient 2537/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina, situada al c. del Ter núm. 6B urbanització Via Marina. 

12.Disciplina. Expedient 2536/2020. Aprovar la liquidació provisional de les obres i 

actuacions pendents d’execució subsidiària, per part de l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp, respecte a la ruïna imminent de l’immoble situat al c/ Mare de Déu de la Roca, 

64. 

13.Disciplina. Expedient 11846/2019. Acordar la comunicació al Registre de la Propietat 

del present acord i de la resolució del procediment sancionador per infracció 

urbanística iniciat, per tal que es practiquin els assentaments corresponents. 

14.Disciplina: Expedient 4196/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística per les obres executades de construcció d'un edifici destinat a bar 

restaurant i pèrgola adossada a la parcel.la situada a la Pd. Masos d'en Blader, 4, de 

Mont-roig del Camp. 

15.Disciplina: Expedient 4191/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística per l’ús de la parcel•la, situada al c/ de l’Espígol Polígon 39, Parcel•la 25 de 

la Urbanització Rustical Mont-roig, com a zona d’acopi i emmagatzematge de grans 

volums de restes vegetals de la poda generades a una activitat fora de la parcel•la. 

16.Disciplina: Expedient 4199/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística per les obres efectuades de construcció d'un bar 

restaurant i pèrgola adossada a la parcel.la situada a la Pd. Masos d'en Blader, 4, de 

Mont-roig del Camp. 

17.Disciplina urbanística. Expedient 3299/2020. Imposar multa coercitiva per 

incompliment d’ordre d’execució incoat al propietari de la finca situada a l'av. 

Barcelona, 115 de Miami Platja, per tal que realitzi correctament el tancament de la 

parcel.la. 

18.Disciplina. Expedient 2798/2020. Imposar multa coercitiva per incompliment d’ordre 

d’execució incoat contra la persona propietària de la finca situada al c/ de la Rosa dels 

Vents, 7 de la Urbanització Platja Cristall. 

19.Afers sobrevinguts 

 

 

 

 

 

 

 

  B) Activitat de control 

 

 

 

 

 

 


