
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/47 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 5 / de desembre / 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 27 de novembre de 2019
2. Intervenció. Expedient 14302/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 14118/2019. 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 2018/106145.

4. Serveis Econòmics. Expedient 14093/2019. 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 2009/87087.

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 14116/2019. 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 2018/54887.

7. Serveis Econòmics. Expedient 14226/2019. 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 al carrer Barqueres, 2 urbanització Mont-
roig Badia de Mont-roig del Camp, per canvi de subjecte passiu.

8. Serveis Econòmics. Expedient 14197/2019.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 Paris, 7 1 03 91 de Miami
Platja, per canvi de subjecte passiu.

9. Serveis Econòmics. Expedient 1203/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació de la taxa d’habitatge d’ús turístic expedient 12566/2018 HUT
traspassada a Base per error, ja que està pagada a l’Ajuntament.

10.Serveis Econòmics. Expedient 14154/2019. 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 2011/86982.
11.Cadastre. Expedient 13708/2019. Estimar la petició de no liquidar l’impost,

atès que s’han presentat les taxacions dels valors del sòl que justifiquen,
plenament, la minoració del valor del sòl entre les dates de compra i de
venda.

12.Cadastre. Expedient 14125/2019. Estimar parcialment la petició de no liquidar
l’impost, atès que en virtut de les escriptures i l’informe del valor del sòl es
justifica, plenament, la minoració del valor del sòl entre les dates d’adquisició i
de venda, únicament en la part transmesa (mitat indivisa); la restant part
indivisa s’ha de liquidar l’impost.

13.Cadastre. Expedient 13829/2019. Desestimar la petició de la recurrent, atès
que la liquidació de plusvàlua municipal està correctament practicada.

14.Cadastre. Expedient 1475/2019. Inadmitir el nuevo escrito por ser reiterativo
de otro anteriormente presentado, encontrándose cerrada la vía
administrativa según el acuerdo notificado de la Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de marzo de 2019.

15.Educació. Expedient 14292/2019. Aprovar, si escau, la liquidació del deutes
contrets durant el curs 2017-2018 pels pares, mares o tutors legals dels
usuaris del servei de transport escolar

16.Educació. Expedient 14280/2019. Aprovar, si escau, la liquidació del deutes
contrets durant el curs 2016-2017 pels pares, mares o tutors legals dels
usuaris del servei de transport escolar

17.Educació. Expedient 14170/2019. Aprovar, si s’escau, l’autorització d’ús
social de l’escola Joan Miró per activitat de taekwondo el dissabte 7 de
desembre de 2019.

18.Contractació. Expedient 13628/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de
tallers infantil i inflables pels parcs Nadals.

19.Activitats. Expedient 7536/2017. Suspendre el termini màxim legal de
resolució de la sol·licitud de llicència ambiental per la legalització de l’activitat
del càmping Miramar situat a la ctra. Nacional 340, km. 1134,5 de Mont-roig
del Camp

20.Activitats. Expedient 12487/2018.Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat de serveis de jardineria i manteniment a l’av.
Barcelona, 152 de Miami Platja

21.Activitats. Expedient 9882/2017. Declarar conclòs, si escau, el procediment
de control posterior incoat per la verificació del compliment de la legalitat
vigent per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar “Los Arcos” a
l’av. Barcelona, 89 local 1 de Miami Platja

22.Activitats. Expedient 8627/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de
l’activitat d’indústria agroalimentària per a l’envasat de fruites i verdures
fresques al polígon 53, parcel•la 70, de Mont-roig del Camp

23.Activitats. Expedient 9854/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior de l’activitat de bar restaurant “Buba’s”
per tal que s’adeqüi a la llicència d’activitat obtinguda al 2009 o bé realitzi la
corresponent comunicació de modificació substancial de l’activitat a l’av. del
Mar, 16 de Miami Platja

24.Infraccions: Exp. 2057/2019. Estimar en part , si escau, el recurs de reposició
interposat en el procediment sancionador en matèria d’Activitats. Règim de
comunicació.

25.Disciplina urbanística. Expedient 12969/2019. Iniciar, si escau, el procediment



d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
26.Disciplina urbanística. Expedient 13942/2019. Imposar, si escau, la segona

multa coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
27.Disciplina urbanística. Expedient 10011/2019. Resolució, si escau, del

procediment d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
28.Disciplina urbanística. Expediente 13900/2019. Imponer, si procede, la

segunda multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
29.Disciplina urbanística. Expedient 12068/2019. Acordar, si escau, el

procediment d’ordre d’execució immediata.
30.Disciplina urbanística. Expedient 14041/2019. Imposar, si escau, la segona

multa coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
31.Disciplina urbanística. Expedient 14026/2019. Imposar, si escau, multa

coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
32.Disciplina urbanística. Expedient 8874/2019. Resolució, si escau, del

procediment d’ordre d’execució.
33.Obres. Expedient 6506/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un

projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
una piscina d’ús privat, situat al c. de República Argentina núm. 50-52 de la 
urbanització Costa Zèfir.

34.Obres. Expedient 13262/2018. Aprovar, si s’escau, al projecte executiu de la
llicència d’obres consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, situat al c. Vinyols núm. 26,

35.Obres. Expedient 11560/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d'una piscina privada, situada al c. Illes Canàries núm. 117.

36.Obres. Expedient 5619/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
piscina, situat al c. de les Illes Canàries núm. 120 A.

37.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---


