Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2021/7

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / 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://montroig.eadministracio.cat»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 10 de febrer de 2021.
2. Impuls Econòmic. Expedient 1072/2021. Aprovar la devolució de la fiança del curs
de treballadors auxiliars d’horticultura i viverisme convencional i ecològic 2020
3. Impuls Econòmic. Expedient 101/2021. Aprovar la devolució de la fiança del curs de
teleoperador/a 2020.
4. Serveis Econòmics. Expedient 11268/2020.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, 138.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11276/2020. 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, a nom de Juan Luis xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Serveis Econòmics. Expedient 11263/2020.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 Platja Cristall, 18.
7. Serveis Econòmics. Expedient 10788/2020. 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, del local situat a l’avinguda Barcelona, 141 1 00 01.
8. Serveis Econòmics. Expedient 10798/2020. 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, del local situat a l’avinguda Barcelona, 14 1 00 16.
9. Serveis Econòmics. Expedient 10782/2020. 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, a nom de Càmping Oasis Mar SL.
10.Serveis Econòmics. Expedient 700/2021. Desestimar el recurs presentat contra la
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans
de l’exercici 2020 de l’habitatge situat al carrer Principal, 3 1 00 0A de la urbanització
Sant Miquel.
11.Cadastre. Expedient 977/2021. Desestimar la sol·licitud d’exempció de la plusvàlua
municipal, a causa de la dació en pago, atès que no es compleixen els condicionants
d’aplicació, ja que el deutor/cedent no estava empadronat en l’habitatge en la data
de la dació.
12.Cadastre. Expedient 9560/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost,
bàsicament perquè, amb anterioritat a la sol·licitud, la liquidació fou generada per
l’administració. En tot cas, el/la subjecte passiu podrà presentar el recurs de reposició
dintre del termini establert, si ho considera oportú, contra la liquidació PV26356.
13.Cadastre. Expedient 9345/2020. Desestimar el recurs interposat contra les
liquidacions de plusvàlua PV25757 i 25758, bàsicament per que no s’han aportat les
taxacions de les valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl
entre les dates d’adquisició i transmissió; i en el fet que l’evolució dels valors
cadastrals del sòl mostren un increment en el valor del sòl.
14.Cadastre. Expedient 754/2021. Desestimar el recurs interposat contra la liquidació de
plusvàlua PV26214, bàsicament per que el motiu al·legat no es causa d’exempció del
tribut.
15.Cadastre. Expedient 983/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión de la
vivienda, registral 30728, 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.
16.Cadastre. Expedient 384/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión de un
suelo y una vivienda, registrales 18922 y 26046, 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.
17.Cadastre. Expedient 975/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión de la
vivienda, registral 23007, 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.
18.Cadastre. Expedient 792/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión

de la vivienda, registral 6457N, 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.
19.Cadastre. Expedient 1167/2021. Estimar el recurs de reposició interposat contra la
liquidació de plusvàlua PV26259, clau de cobrament 43-093-3522020-06-26259,
acordant la baixa, atès que ha quedat provada la inexistència d’increment de valor
del sòl.
20.Cadastre. Expedient 633/2021. Estimar el recurso, procediendo a la baja de la
liquidación PV26455 generada por la transmisión de la vivienda, registral 6457N,
clave de cobro 43093-352-07-26455, y devolución de la cuota mas los intereses de
demora, 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.
21.Cadastre. Expedient 9041/2020. Estimar el recurs de reposició interposat contra la
liquidació de plusvàlua PV25983, clau de cobrament 43-093-3522020-05-25983,
acordant la baixa de la liquidació, atès que ha quedat provada la inexistència
d’increment de valor del sòl.
22.Intervenció. Exp. 7542/2019. Aprovar la modificació de l’objecte de la subvenció de
l’Agència Catalana de l’Aigua per actuacions d’abastament en alta, 2019.
23.Intervenció. Exp.10659/2020. Aprovar la sol·licitud d’atribució de fons a l’Agència
Catalana de l’Aigua de les reposicions i millores dels sistemes de sanejament en alta
del terme municipal de Mont-roig del Camp pels exercicis 2021-2025.
24.Contractació. Expedient 504/2021. Adjudicar el contracte de servei d’allotjament,
manteniment i suport de les aplicacions GIS.
25.Serveis Jurídics. Expedient 10643/2017. Donar compte de la sentència núm. 396 de
data 2 de febrer de 2021 envers al recurs d’apel·lació 64/2019 interposat per la
Comunitat de Propietaris “Jardines el Paraíso”.
26.Obres. Expedient 329/2021. Concedir llicència consistent en la construcció d’una
piscina privada al c. de Botarell núm. 13 de Miami Platja.
27.Obres. Expedient 93/2021. Concedir llicència consistent en la reforma d’una piscina
privada i substitució del paviment del voltant a la parcel·la situada al c. de
Pamplona núm. 20.
28.Urbanisme. Expedient 7389/2020. Comunicar el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres de
rehabilitació interior del Mas Miró per al seu ús com a casa museu situat al polígon 35
parcel·la 20 de Mont-roig del Camp.
29.Urbanisme. Expedient 5790/2019. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per la construcció d’un
edifici de locals sense ús i aparcament situat a l’av. de Barcelona, núm. 88-90 de
Miami Platja.
30.Planejament. Expedient 3989/2020. Donar compte de l’informe – proposta
d’actuacions envers els càmpings, de data 16 de juliol de 2020 i de la tramesa a la
Generalitat.
31.Disciplina. Expedient 2723/2020. Estimar la sol·licitud de proposta d'adequació i
conservació del marge de l’expedient administratiu d’ordre d’execució.
32.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

