
  

     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/16                                          JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 
 
Data i hora  21 / d’abril / 2021 a les 9:15  

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 14 d'abril de 2021. 
2. Serveis Econòmics. Expedient 11368/2020.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, 53 Bx 1. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 3162/2021. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa 
per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans per l’exercici 2020 i 
2021 de l’habitatge unificat al carrer Riudoms 36 2n 2a. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 11254/2020. 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 al carrer Vall d’Aran, 15. 

5. Cadastre. Expedient 3010/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua 
municipal per la transmissió de la finca registral 32039, atès que no ha existit 
increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de 
l’IIVTNU. 

6. Cadastre. Expedient 11239/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua 
municipal per la transmissió de l’immoble del carrer Sevilla núm. 56, 1 00 01, atès 
que no ha existit increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el 
fet imposable de l’IIVTNU. 

7. Cadastre. Expedient 3804/2021. Desestimar la petició de no liquidar la  

  
  



plusvàlua municipal per la transmissió de la finca registral 31837, atès que no s’ha 
demostrat la pretesa minoració en el valor del sòl. 

8. Cadastre. Expedient 11246/2020. Desestimar el recurs interposat contra la liquidació 
de plusvàlua PV26492, 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. 

9. Contractació. Expedient 2345/2021.Adjudicar el contracte de les obres de 
manteniment de les franges de 25 m per protecció contra incendis. 

10.Contractació. Expedient 4004/2021. Canviar el responsable del contracte del servei 
de destrucció de la documentació originada a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

11.Disciplina. Expediente 554/2021. Imponer multa coercitiva por incumplimiento de 
orden de restauración de la legalidad urbanística alterada. 

12.Activitats. Expedient 8278/2020. Requerir el tràmit d’esmena de deficiències del 
règim de comunicació per l’exercici de l’activitat de pastisseria amb degustació, a 
l’av. Barcelona, 14, local 14 de Miami Platja.  

13.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
---  
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