
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/43 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 6 / de novembre / 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 30 d'octubre de 2019
2. Intervenció. Expedient 13107/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1423/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs dels

imports efectuats mensualment per la Generalitat de Catalunya –
Departament de Benestar i Família, a la Residència Tercera Edat l’Onada SL -
Centre de dia, en concepte de la Prestació Econòmica Vinculada (PEV).

4. Serveis Econòmics. Expedient 1165/2019. Aprovar, si s’escau, el pagament
dels recursos a compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar  
procedents de la liquidació voluntària i executiva del mes de setembre de 
2019 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos-

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 13044/2019. 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 Valls, 24 de Miami Platja, per canvi
de subjecte passiu.

7. Serveis Econòmics. Expedient 12992/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus
Sòlids urbans i de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a traves de les
voreres i les reserves de la via pública per a aparcament dels habitatges
situats a carretera Colldejou, 2 1 03 0E i carrer Olivers, 4 de Mont-roig del
Camp, per canvi de subjecte passiu.

8. Serveis Econòmics. Expedient 1203/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs a
Base – Gestió d’Ingressos Locals, de l’import pagat per la taxa de la llicència 

d’activitats (règim de comunicació), expedient 2153/2018 



 per estar signada la providència de constrenyiment.

9. Cadastre. Expedient 6966/2019. Desestimar la petició de BBVA SA de no
liquidar l’impost, bàsicament perquè l’interessat no ha presentat taxacions
dels valors del sòl entre les dates d’adquisició i de transmissió.

10.Activitats. Expedient 3146/2019.Requerir, si s’escau, l’esmena de les
deficiències plantejades pels Serveis Tècnics Municipals i documentació que
manca en la tramitació de la llicència ambiental per a la implantació d’una
benzinera a l’av. Barcelona, 183

11.Activitats. Expedient 12243/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
del règim de comunicació per l’exercici de l’activitat de quiromassatge i
teràpies alternatives a l’av. Califòrnia, 18 local 1 de Miami Platja

12.Disciplina urbanística: Expedient 3859/2019. Declarar, si escau, la caducitat i
procedir a l’arxiu de l'expedient del procediment d’execució forçosa, de forma
subsidiària, en matèria de protecció de la legalitat urbanística, i iniciar, si
escau, el procediment d’execució forçosa de forma subsidiària, expedient
administratiu núm. 12399/2019.

13.Disciplina urbanística: Expedient 2203/2019. Declarar, si escau, la caducitat i
procedir a l’arxiu de l'expedient del procediment d’execució forçosa, de forma
subsidiària, en matèria de protecció de la legalitat urbanística, i iniciar, si
escau, el procediment d’execució forçosa de forma subsidiària, expedient
administratiu núm. 123972019, atorgant termini.

14.Disciplina urbanística: Expedient 830/2019. Declarar, si escau, la caducitat i
procedir a l’arxiu de l'expedient del procediment d’execució forçosa, de forma
subsidiària, en matèria de protecció de la legalitat urbanística, i iniciar, si
escau, procediment d’execució forçosa de forma subsidiària, expedient
administratiu núm. 11633/2019, atorgant termini.

15.Disciplina urbanística: Expedient 829/2019. Declarar, si escau, la caducitat i
procedir a l’arxiu de l'expedient del procediment d’execució forçosa, de forma
subsidiària, en matèria de protecció de la legalitat urbanística, i iniciar, si
escau, el procediment d’execució forçosa de forma subsidiària, expedient
administratiu núm.11631/2019, atorgant termini.

16.Disciplina urbanística: Expedient 3472/2019. Declarar, si escau, la caducitat i
procedir a l’arxiu de l'expedient del procediment d’execució forçosa, de forma
subsidiària, en matèria de protecció de la legalitat urbanística i iniciar, si
escau, el procediment d’execució forçosa de forma subsidiària, expedient
administratiu núm. 11636/2019, atorgant termini.

17.Disciplina urbanística: Expedient 10869/2018. Resoldre, si escau, el recurs de
reposició contra la resolució de l’execució subsidiària de les obres d’enderroc
al c/ Rabassades 27, casa 2, de la Urbanització Bonmont Terres Noves.

18.Disciplina urbanística. Expedient 461/2019. Sol·licitar, si s’escau, 
L’AUTORITZACIÓ JUDICIAL per entrar a la finca situada al C/ Mare de Déu 
de la Roca, 64 de Mont-roig del Camp, per poder procedir a comprovar 
l’estat actual de l’immoble i si escau, executar les mesures necessàries i 
urgents per evitar danys a tercers.

19.Obres. Expedient 47/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per l’ampliació i addició d’una planta d’un edifici entre
mitgeres, situada al c. Sant Miquel núm. 4b de Mont-roig del Camp.

20.Obres. Expedient 12035/2018. Aprovar, si s’escau, l’inici del procediment de
caducitat de la llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar situat al c.
Alemaya núm.3 de Miami Platja

21.Obres. Expedietn 6712/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la



modificació de projecte bàsic i executiu en relació a la llicència d’obres per a 
la construcció d’un porxo adossat a veí per barbacoa al c. Ramon i Cajal núm. 
6 de la urbanització Club Mont-roig

22.Obres. Expedient 10742/2018. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la legalització de les construccions per tal de donar cobertura a 
les eines i maquinària agrícola, a les bombes i sistema de reg i a altres 
elements, i preveu el futur envasat de l’oli produït, situat al polígon 27 
parcel•la 14 - 16

23.Urbanisme. Expedient 10158/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera 
ocupació per a les obres de construcció d’una piscina privada situat al c. del 
Xiprer, núm. 39 de la urbanització Pi Alt.

24.Urbanisme. Expedient 110044/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera 
ocupació per a les obres d’ampliació i reforma interior de l’habitatge 
unifamiliar aïllat situat a l’av. de Califòrnia, núm. 38 de Miami Platja.

25.Contractació. Expedient 1269/2019. Modificar, si s’escau, el contracte del
servei d’impressió del butlletí Comunica de l’edició del mes de març.

26.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---


