
  

 

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/11  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 

  

Data i hora                         17 / 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 10 de març de 2021. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 2299/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 

la Taxa per entrada i sortida de vehicles través de les voreres i les reserves de la via 

pública per a aparcament del garatge situat al carrer Deu Set, 20 1 00 04 urbanització 

el Casalot, per no ser subjecte passiu. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 2294/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 

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

2019 de l’habitatge situat al carrer Valls, 24 de Miami Platja, per no ser subjecte 

passiu. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 2506/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 

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

2014 de l’habitatge situat al carrer Nards dels 7 1 00 05 de la urbanització Club Mont-

roig, per no ser subjecte passiu. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 815/2021. Desestimar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament del fraccionament per l’expedient executiu de BASE número 

2019/55886. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 11366/2020. 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, 41 1 00 03. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 11295/2020. 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, 89 local 1. 

8. Serveis Econòmics. Expedient 11350/2020. 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 al carrer d’Amunt, 74 B. 

9. Serveis Econòmics. Expedient 11265/2020. 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, 10. 

10.Serveis Econòmics. Expedient 11371/2020. 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, 116 Bar. 

11.Serveis Econòmics. Expedient 11367/2020. 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 al Calvari, 7. 

12.Serveis Econòmics. Expedient 11369/2020. 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 D’Amunt, 6 Bx. 

13.Serveis Econòmics. Expedient 11357/2020. 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 al carrer Nou, 10. 

14.Cadastre. Expedient 5086/2018. Aprovar la permuta d’un tram del camí del Casalot, 

públic, de 343,18 m2, per altre de privat traslladat al lateral nord de la parcel.la 23, de 

364,41m2. Aquest últim tindrà la consideració de camí d’ús públic. 

15.Cadastre. Expedient 2132/2021. Estimar la baja de la liquidación de plusvalía  

PV 25847 a nombre del solicitante, clave de recibo 43093-352-2020-040025847, por error 

material de la administración en la dirección fiscal. Estimar la petición de no practicar 

nueva liquidación, 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 2571/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua municipal 

per la transmissió de la finca registral 25540, atès que no ha existit increment de valor del 

terreny, i en conseqüència no es compleix el fet  imposable de l’IIVTNU. 

 



  

 

 

17.Cadastre. Expedient 2395/2021. Estimar el recurs de reposició interposat contra la 

liquidació de plusvàlua PV26651, clau de cobrament 43-093-3522021-01-26651, 

acordant la baixa de la liquidació, atès que ha quedat provada la inexistència 

d’increment de valor del sòl. 

18.Intervenció. Expedient 2376/2021. Donar compte de l’atribució de recursos a compte 

rebuda per l’Agència Catalana de l’Aigua per la prestació del servei de sanejament 

dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, 2021. 

19.Impuls Econòmic. Expedient 1072/2021. Aprovar la devolució de la fiança del curs de 

treballadors auxiliars d’horticultura i viverisme convencional i ecològic 2020. 

20.Impuls Econòmic. Expedient 10391/2020. Aprovar el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Consell Comarcal del Baix Camp per 

promoure el Banc de Terres Comarcal. 

21.Impuls Econòmic. Expedient 2415/2020. Aprovar el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Consell Comarcal del Baix Camp per la 

realització d'actuacions en matèria de consum. 

22.Serveis Socials. Expedient 1064/2021. Aprovar el conveni de col·laboració entre la 

Fundació Formació i Treball, empresa d’inserció (programa Roba Amiga) i 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, pel desenvolupament del “Projecte integral de 

recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi”. 

23.Contractació. Expedient 6207/2018. Desestimar les al·legacions formulades per 

l’empresa Edifisa Enter, SA amb relació a la imposició de penalitats per incompliment 

dels terminis d’execució de les obres consistents en la construcció d’una zona 

poliesportiva a la Pista d’Estiu del Barri de la Florida i aprovar-ne la liquidació 

definitiva. 

24.Contractació. Expedient 703/2021. Adjudicar la contractació del servei d’encarregar 

la direcció 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. 

25.Contractació.Expedient 540/2021. Adjudicar la contractació d’un servei de 

manteniment pels servidors de correu electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp. 

26.Activitats.Expedient 6975/2019. Iniciar el corresponent expedient de procediment 

d’esmena de deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar 

“Sol y Mar” a plaça Tarragona, 7 de Miami Platja. 

27.Disciplina. Expediente 10110/2019. Aprobar la liquidación de la tasa para la 

expedición de una copia en papel del informe técnico de fecha 19 de octubre de 

2020. 

28.Disciplina. Expedient 2257/2021. Iniciar el procediment d’ordre d’execució de 

conservació, salubritat i ornament públic. 

29.Infraccions. Expedient 4457/2020. Declarar la caducitat i procedir a l’arxiu del 

procediment sancionador iniciat en matèria de tinença de gossos potencialment 

perillosos i iniciar, si escau, el procediment sancionador, expedient administratiu 

núm. 2109/2021. 

30.Obres. Expedient 9980/2019. Concedir pròrroga de la llicència consistent en acabar 

les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c. Baix de Sant Pere núm. 

1 de la urbanització Club Mont-roig (exp. 3615/2017 MA). 

31.Afers sobrevinguts 



  

 

 

 

 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

 

---  

 


