
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/33 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 28 / d’agost / 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 21 d'agost de 2019
2. Intervenció. Expedient 10309/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1144/2019. Aprovar, si s’escau, les

liquidacions realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al segon
trimestre de 2019.

4. Serveis Econòmics. Expedient 10213/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a traves de les voreres i
les reserves de la via pública per a aparcament, de la placa número 685
situada al carrer Verge de la Roca, 19 de la Urbanització Club Mont-roig.

5. Cadastre. Expedient 3853/2019. Estimar la sol·licitud d’exempció de l’impost
de la plusvàlua municipal, donant de baixa les liquidacions de plusvàlua
municipal PV24226 i 24227, bàsicament per que el sol·licitant ha demostrat la
minoració del valor del sòl des de que el va adquirir fins la transmissió.

6. Cadastre. Expedient 10109/2019. Desestimar la sol·licitud de declarar la no
subjecció a l’impost i devolució de la quota, atès que el fet imposable i la
generació de la liquidació de plusvàlua municipal es produeix abans de la
publicació de la Sentencia del TC 59/2017.

7. Cadastre. Expedient 10339/2019. Estimar el sol·licitat, concedint una pròrroga
per la presentació dels documents necessaris per liquidar la plusvàlua per
transmissió lucrativa “mortis causa”, la qual finalitza el dia 10 de març de
2020.

8. Cadastre. Expedient 1638/2019. Desestimar la petició que es fa en el recurs
de reposició interposat, atès que no es justifica la minoració en els valors de 
mercat del sòl entre les dades de transmissió i adquisició.

9. Cadastre. Expedient 1483/2019. Desestimar parcialment l recurs de reposició
contra diverses liquidacions de plusvàlua, atès que no es justifica la minoració 
en els valors de mercat del sòl entre les dades de transmissió i adquisició. 
Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua PV 23935, i devolució de la 



quota amb els corresponents interessos, atès que queda plenament 
justificada la minva de valor del sòl.

10.Serveis Socials. Expedient 9468/2019. Aprovar, si escau, el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Associació d’Amics 
del Poble Sahrauí, Hammada.

11.Serveis Socials. Expedient 10001/2019. Aprovar, si s’escau, la convocatòria
de la subvenció a entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o 
empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi, i que 
incloguin a les seves activitats extra-escolars infants de Mont-roig del Camp 
amb necessitats específiques de suport educatiu i/o disminució, curs 2019-
2020.

12.Esport. Expedient 8947/2019. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, Eloi Salsench Constancio i Fischer Iberica SAU

13.Disciplina urbanística. Expedient 10011/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

14.Infraccions. Expedient 9679/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos.

15.Infraccions. Expedient 9838/2019. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos.

16.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---


