
 

  

  

     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/9  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 
 
 
Data i hora                         3 / de març / 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 24 de febrer de 2021. 
2. Serveis Econòmics. Expedient 1854/2021. Aprovar el pagament dels recursos a 

compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores: Zona Ranxos i Pueblo Azahar, Club Bonmont 
Catalunya, La Riviera i Pins de Miramar procedents de la liquidació voluntària i 
executiva del mes de gener de 2021 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 11341/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat al passeig Mediterrani, 57 A. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 11337/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat al passeig Mediterrani, 81. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 11281/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat al passeig Marítim, 100 baixos 2. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 11267/2020. Desestimar la devolució d’ingressos de 
la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Barcelona, 21. 



 

  

  

7. Serveis Econòmics. Expedient 10793/2020. Desestimar la devolució d’ingressos de 
la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Barcelona, 131. 

8. Serveis Econòmics Expedient 11342/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Barcelona, 145 

9. Serveis Econòmics. Expedient 11282/2020. Desestimar la devolució d’ingressos de 
la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Barcelona, 170. 

10.Serveis Econòmics. Expedient 11274/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Barcelona, 176. 

11.Serveis Econòmics. Expedient 11346/2020. Desestimar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Barcelona, 246. 

12.Serveis Econòmics. Expedient 11288/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Paris, 8. 

13.Serveis Econòmics. Expedient 11334/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat al carrer Conca, 32. 

  14.Serveis Econòmics. Expedient 11284/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a l’avinguda Costa Iberica, 7 1 00 01. 

15.Serveis Econòmics. Expedient 11343/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat al carrer Cambrils, 36 bxos. 

16.Serveis Econòmics. Expedient 11280/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 
taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat al carrer Doctor Josep Sagarra, 44 1 
00 01. 



 

  

  

 
17.Serveis Econòmics. Expedient 11278/2020. Aprovar la devolució d’ingressos de la 

taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans pels locals 
comercials per l’aplicació del procediment de la taxa d’inactivitat aprovada pels 
locals comercials afectats pel tancament per imperatiu legal ocasionat per l’Estat 
d’Alarma ocasionat pel COVID-19, local situat a la carretera de Colldejou, 2 baixos. 

18.Cadastre. Expedient 1852/2021. Estimar la baixa de les liquidacions de plusvàlua 
PV26422 i PV26430, claus de cobrament 43-093-352-2020-070026422 i 43-093-352-
2020-07-0026430, devolució de la quota de la primera, i efectuar noves 
liquidacions, per error manifest en l’adreça tributaria i en el tipus de transmissió. 

19.Cadastre. Expedient 1642/2021. Estimar la petició de baixa de la liquidació de 
plusvàlua PV26402, atès que s’ha liquidat incorrectament a nom del transmissor, 
quant és una persona física resident a l’estranger, i generar una de nova d’acord 
amb l’ordenança fiscal i la normativa tributària d’aplicació. 

20.Cadastre. Expedient 1887/2021. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga para 
la presentación de los documentos necesarios para liquidar el impuesto sobre el 
Incremento de Valor del Suelo, por el motivo de transmisión lucrativa “mortis 
causa”, la cual finaliza el día 29 de octubre de 2021. 

21.Cadastre. Expedient 460/2021. Estimar la baja de las liquidaciones de plusvalía PV 
26057 a la PV26068, claves de cobro 43093-352-2020-060026057 / 0026058 / 
0026059 / 0026060 / 0026061 / 0026062 / 0026063 / 0026064 / 0026065 / 
0026066 / 0026067 y 0026068, por error material en los porcentajes y titularidades. 

22.Contractació. Expedient 10584/2020. Donar compte de l’informe d’intervenció 
relatiu al l’adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor en els treballs de 
control Financer de les operacions de l’exercici 2020 mitjançant adhesió a l’Acord 
Marc de l’ACM de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions 
d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya. 

23.Contractació. Expedient 14385/2019. Rectificar l’error material advertit a l’acord de 
Junta de Govern local de data 24 de febrer de 2021 relatiu a l’aprovació de l’acta de 
recepció del subministrament i serveis de renovació del CPD de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp i la factura electrònica. 

24.Contractació. Expedient 3378/2020. Resoldre el contracte menor de serveis per la 
redacció de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per la 
regulació de la implantació de Mòbil homes en la zona de servitud de protecció de 
costes. 

25.Contractació. Expedient 1596/2021.Adjudicar el contracte de servei d’encarregar la 
direcció d’execució material, seguretat i salut i control de qualitat de les obres 
d’enderroc i obra complementària necessàries per l’execució de la sentència 
número 246/2008 de la Sala del Contenció Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 

26.Contractació. Expedient 10650/2020. Adjudicar el contracte de servei de redacció 
del projecte d’execució i direcció d’obres per a la urbanització temporal d’un tram 
del Passeig Marítim de les Cales 

27.Contractació. Expedient 528/2017.Desestimar la sol·licitud de devolució de la 
garantia definitiva dipositada pel servei de programa de dones i cooperativisme al 
barri de la Florida. 

28.Contractació. Expedient 726/2016. Desestimar la sol·licitud de devolució de la 
garantia definitiva dipositada pel servei de dinamització juvenil al barri de la Florida. 



 

  

  

29.Serveis Jurídics. Expedient 11130/2020. Adquirir la finca situada al C/ Major núm. 16 
de Mont-roig del Camp. 

30.Obres. Expedient 1062/2021. Concedir pròrroga de la llicència consistent en la 
rehabilitació i conversió en dos habitatges plurifamiliars entre mitgeres al c. Mare 
de Deu de la Roca núm. 41. 

31.Obres. Expedient 11424/2020. Concedir llicència consistent en una memòria per a la 
legalització de la construcció auxiliar de 28,64 m2 amb ús de cobert per a 
aparcament particular al c. València número 53 de Miami Platja. 

32.Obres. Expedient 770/2021. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada al c. de la Farigola núm. 13 de la urbanització Rustical Mont-roig. 

33.Obres. Expedient 628/2021. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada a la parcel·la situada al c. de la Magnòlia núm. 10 de la urbanització 
Pi Alt. 

34.Obres. Expedient 7285/2019. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 
executiu per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a l’av. de 
Londres núm. 28 de Miami Platja. 

35.Disciplina. Expediente 3530/2020. Resolver el procedimiento de restauración de la 
legalidad urbanística. 

36.Disciplina. Expedient 3531/2020. Resoldre el procediment de restauració de la 
legalitat urbanística. 

37.Disciplina. Expedient 3466/2020. Resoldre el procediment de restauració de la 
legalitat urbanística. 

38.Disciplina. Expedient 3592/2020. Estimar les al·legacions presentades i arxivar el 
procediment sancionador per infracció urbanística iniciat. 

39.Disciplina. Expedient 4196/2020. Declarar la caducitat del procediment de 
restauració de la legalitat urbanística iniciat per obres executades, i procedir al seu 
arxiu. 

40.Disciplina. Expedient 11636/2019. Acordar la suspensió de l’executivitat de l’acord 
de Junta de Govern Local de 13 de maig de 2020, de desestimació del recurs de 
reposició interposat a la resolució de l’expedient administratiu d’execució forçosa, 
de forma subsidiària, donant compliment a l’Auto núm. 40/2021, de data 28 de 
gener de 2021, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, pel qual 
s’acorda la mesura cautelar demanada per les persones propietàries de la parcel·la. 

41.Disciplina. Expediente 4802/2020. Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2020 
que resuelve el procedimiento de imposición de multa coercitiva, con núm. de 
expediente 4802/2020.   

 
42.Activitats. Expedient 5878/2020. Comunicar els imports corresponents a les taxes 

per a l’exercici de l’activitat d’oficina immobiliària a l’Av. de Barcelona, núm. 92-78, 
Local 7 de Miami Platja  

43.Afers sobrevinguts 
 
B) Activitat de control 
--- 
C) Precs i preguntes 
--- 
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