
  

  

    

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2020/44                                          JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 

 

 

Data i hora                          2 / de desembre / 2020 a les 11:00  

Lloc                                       Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)  

Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «A 

través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://mont-

roig.eadministracio.cat» 

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 de desembre de 2020. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 8589/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 

2020 del local situat al carrer Carrabiners, 11 de la urbanització Mont-roig Badia, com 

local tancat. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 9555/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 

2019 i 2020 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 A 01 02 per no ser 

subjecte passiu 

4. Serveis Econòmics Expedient 7412/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament pel fraccionament dels expedients executius de BASE- Gestió 

d’ingressos, número 2009/86705 i 2019/18145. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 9494/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament pel fraccionament de l’ expedient executiu de BASE- Gestió 

d’ingressos, número 15253/2020 

6. Cadastre. Expedient 10494/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua 

municipal per la transmissió de la finca registral 22533, corresponent al immoble del 

Ps Marítim 2-18, 1 00 03, atès que ha quedat demostrada la minoració en el valor del 

sòl i la no realització del fet imposable del tribut. 

7. Cadastre. Expedient 8090/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto que no ha 

existido incremento de valor en la transmisión de los terrenos, y en consecuencia no 

se cumple el hecho imponible del IIVTNU. 



  

  

8. Cadastre. Expedient 7700/2020. Estimar la sol·licitud de devolució, donant de baixa 

la liquidació de plusvàlua PV25763, clau de cobrament 43093-3522020-04-25763, i 

devolució de l’import de la quota mes els interessos de demora, atès que ha quedat 

provada la inexistència d’increment de valor del sòl. 

9. Cadastre. Expedient 6678/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè no s’ha demostrat la minoració en el valor del sòl, i a que, 

coincidint en el temps, l’escriptura fou presentada per altres conductes donant lloc a 

la liquidació, ja pagada pel contribuent. 

10.Cadastre. Expedient 7582/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè no s’ha demostrat fefaentment la minoració en el valor del sòl, i 

a que, coincidint en el temps, l’escriptura fou presentada per altres conductes 

donant lloc a la liquidació, ja pagada pel contribuent. 

11.Educació. Expedient 2041/2020. Aprovar, autoritzar i fer el pagament dels ajuts de 

menjador escolar, a càrrec de la subvenció rebuda pel Consell Comarcal del Baix 

Camp per aquest concepte a l’empresa Cuina Gestió, SL, de gener a març de 2020. 

12.Contractació. Expedient 11969/2019. Donar compte de la comunicació efectuada per 

l'Associació Catalana de Municipis (ACM), relativa a la pròrroga del subministrament 

elèctric actual fins el 31 de juny de 2021. 

13.Contractació. Expedient 10069/2020. Adjudicar el contracte de subministrament de 7 

equips informàtics portàtils per tal de permetre el teletreball dels treballadors de 

l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 

14.Contractació.Expedient 9326/2020. Adjudicar el servei consistent en la redacció d’un 

estudi geotècnic del sector de planejament anomenat sector Sud 4 de dinamització 

econòmica Els Comellarets de Mont-roig del Camp. 

15.Activitats. Expedient 4336/2020. Comunicar el compliment de tots el requisits de 

formalització de la declaració responsable per a l’exercici d’una activitat de despatx 

d’arquitectura al C. Agustí Sardà núm. 35 de Mont-roig del Camp. 

16.Activitats. Expedient 7948/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment 

d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de quiromassatge i teràpies 

alternatives a l’Av. Califòrnia, 18 local 1 de Miami Platja 

17.Obres. Expedient 10230/2020. Concedir llicència consistent en la consolidació 

estructural del forjat de la planta baixa de l’immoble situat al c. d’Agustí Sardà núm. 

5 de Mont-roig del Camp. 

18.Obres. Expedient 14573/2019. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 

executiu per al canvi d’ús de local a habitatge a la planta baixa situada al c. 

Alemanya núm. 10 edifici 2 planta baixa porta 2.  

19.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

 

 


