
  

 

  

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/5  JUNTA DE GVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de  Ordinària 

convocatòria  

Data i hora  3 / de febrer / 2021 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 27 de gener de 2021. 

2. Cadastre. Expedient 651/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión de la 

vivienda, registral 22999, 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. 

3. Cadastre. Expedient 462/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua 

municipal per la transmissió de la finca registral 1877, atès que no ha existit 

increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de 

l’IIVTNU. 

4. Cadastre. Expedient 406/2021. Estimar la solicitud de no liquidar el impuesto del 

IIVTNU, puesto que en la transmisión no ha existido incremento de valor del suelo. 

5. Cadastre. Expedient 11616/2020. Estimar la sol·licitud d’exempció de la plusvàlua 

municipal, únicament del 50% de l’habitatge i aparcament, a causa de la dació en 

pago de l’habitatge habitual, atès que es compleixen els condicionants d’aplicació. 

L’exempció no s’aplica al restant 50% atès que l’altre titular/cedent no està 

empadronat en aquest municipi en la data de la dació. 

6. Cadastre. Expedient 787/2021. Estimar el recurs de reposició interposat contra la 

liquidació de plusvàlua PV26300, clau de cobrament 43-093-3522020-06-26300, 

acordant la baixa i efectuar la devolució de l’import, atès que ha quedat provada la 

inexistència d’increment de valor del sòl. 

7. Cadastre. Expedient 649/2021. Estimar el recurso de reposición interpuesto contra la 

liquidación de plusvalía PV26251, clave de cobro 43-093-352-202006-0026251, 

practicar la baja de la misma y proceder a la devolución de la cuota mas los intereses 

de demora que correspondan, por inexistencia de incremento de valor en la 

transmisión efectuada. 



  

 

  

8. Cadastre. Expedient 28/2021. Estimar la baja de la liquidación PV26385, clave de 

cobro 43-093-352-2020-07-0026385 , por ser duplicada de otra ya pagada. 

9. Cadastre. Expedient 793/2021. Estimar el recurs de reposició interposat contra la 

liquidació de plusvàlua PV26213, clau de cobrament 43-093-3522020-06-26213, 

acordant la baixa i efectuar la devolució de l’import, atès que ha quedat provada la 

inexistència d’increment de valor del sòl. 

10.Cadastre. Expedient 11829/2020. Desestimar la petició de no liquidar la plusvàlua 

municipal per la transmissió de la finca registral 32244, atès que la interessada no 

demostra la pretesa pèrdua patrimonial. 

11.Cadastre. Expedient 11239/2020. Desestimar la solicitud de exención, puesto que la 

operación que refleja la escritura es una compraventa a unos particulares, no una 

dación a entidad bancaria. 

12.Cadastre. Expedient 11001/2020. Desestimar incoar el procedimiento especial de 

revisión de actos firmes y declaración de nulidad de la liquidación PV21879, por 

cuanto no puede incardinarse en ninguno de los motivos tasados de nulidad que 

establece el apartado 1 del artículo 217 de la LGT, ya  que no nos encontramos ante 

un derecho susceptible de amparo constitucional; y atendiendo al hecho de que la 

Sentencia del TC 59/2017 no considera los efectos retroactivos. 

13.Cadastre. Expedient 624/2021. Inadmetre íntegrament la sol·licitud exempció 

demanada per la senyora Susana xxxxx xxxxx de la liquidació de plusvàlua municipal, 

per extemporània i reiterativa d’altra anterior, i ja resolta l’any 2017. 

14.Cadastre. Expedient 767/2021. Inadmetre íntegrament les al·legacions interposades 

per la senyora Eva xxxxx xxxxx contra la liquidació de plusvàlua municipal de la qual 

demana l’anul·lació, per extemporànies. 

15.Impuls Econòmic. Expedient 101/2021. Aprovar la devolució de la fiança del curs de 

teleoperador/a 2020. 

16.Joventut. Expedient 11168/2020. Adjudicar el contracte de servei de formació i 

assessorament en temes de Salut Jove al Col·lectiu H2O. 

17.Joventut. Expedient 10366/2020. Modificació del Conveni de Col·laboració Tok’l2. 

18.Entorn Natura. Expedient 434/2021. Aprovar la memòria valorada del manteniment 

de les franges de 25 metres per protecció contra incendis. Any 2021. 

19.Obres. Expedient 11014/2020. Concedir transmissió de titularitat i pròrroga de la 

llicència consistent en la construcció de tres habitatges al c. Eivissa núm. 27. 

20.Obres. Expedient 9253/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina privada a la parcel·la situada a l’av. de Pi Alt núm. 23 de la urbanització Pi Alt. 

21.Obres. Expedient 8740/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina privada a la parcel·la situada al c. de les Parellades núm. 1 porta 2 de la 

urbanització Bonmont Terres Noves. 

22.Obres. Expedient 8716/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina privada a la parcel·la situada al c. de la Magnòlia núm. 4 casa 4 de la 

urbanització Pi Alt. 

23.Urbanisme. Expedient 14244/2019. Comunicar el compliment de tots els requisits de 

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

construcció d’una edificació auxiliar adossada a veí i legalització  del porxo davanter 

situat al c. de Tivissa, núm. 1 casa 2 de Miami Platja. 



  

 

  

 

24.Disciplina Urbanística. Expedient 3529/2020. Resoldre el procediment de restauració 

de la legalitat urbanística. 

25.Disciplina: Expedient 6777/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística.26.Disciplina: Expedient 343/2021. Iniciar el 

procediment de restauració de la legalitat urbanística. 

27.Disciplina: Expedient 345/2021. iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 

28.Disciplina: Expedient 6775/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística. 

29.Disciplina: Expedient 6776/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 

30.Disciplina: Expedient 6772/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística. 

31.Disciplina. Expedient 6773/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 

32.Disciplina. Expedient 9848/2020. Imposar la tercera multa coercitiva per 

incompliment d’ordre d’execució. 

33.Disciplina. Expediente 9847/2020. Imponer la tercera multa coercitiva por 

incumplimiento de orden de ejecución. 

  34.Disciplina. Expediente 9854/2020. Imponer la segunda multa coercitiva por    

incumplimiento de orden de ejecución.  

35.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  


