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DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / 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 17 de febrer de 2021.
2. Serveis Econòmics. Expedient 11338/2020. 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, 104 (Miami
Auto).
3. Serveis Econòmics. Expedient 11272/2020. 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 partida Comellarets 17.
4. Serveis Econòmics Expedient 10801/2020. 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, 147-149.
5. Serveis Econòmics. Expedient 11271/2020.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, 172.

6. Serveis Econòmics. Expedient 11304/2020. 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 del Sol, 12.
7. Serveis Econòmics. Expedient 11283/2020.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 Vinyols, 17.
8. Serveis Econòmics. Expedient 11303/2020. 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 del Sol,6.
9. Serveis Econòmics Expedient 11358/2020. 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, a nom de Fomextur, S.A.
10.Serveis Econòmics. Expedient 11262/2020. 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, 101 1 00 01.
11.Serveis Econòmics. Expedient 10794/2020. 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, del local situat a l’avinguda Barcelona 124 A 00 03.
12.Serveis Econòmics. Expedient 10797/2020. 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 plaça Tarragona, 2 òptica.
13.Serveis Econòmics. Expedient 11306/2020. 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 Agustí Sardà, 29.
14.Cadastre. Expedient 1636/2021. Estimar la petición de no liquidar, en este caso
concreto de la registral 7927/N, 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.

15.Cadastre. Expedient 386/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua municipal
per la transmissió de la finca registral 30931, atès que no ha existit increment de valor
del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de l’IIVTNU.
16.Cadastre. Expedient 1516/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de les finques registrals 32342 i 32126, 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 9829/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 29922, atès que no ha existit
increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de
l’IIVTNU.
18.Cadastre. Expedient 9735/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 31285, atès que no ha existit
increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de
l’IIVTNU.
19.Cadastre. Expedient 10426/2020. Estimar la petición de no liquidar, en estos casos
concretos de las registrales 25485 y 25551, 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.
20.Cadastre. Expedient 126/2021. Estimar el recurs de reposició interposat contra la
liquidació de plusvàlua PV26499, clau de cobrament 43-093-6522020-01-26499,
acordant la baixa de la liquidació i la devolució de la quota mes els interessos de
demora, atès que ha quedat provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
21.Cadastre. Expedient 1321/2021. Estimar la baja de la liquidación de plusvalía
PV 25799 a nombre del solicitante, clave de recibo 43093-352-2020-040025799, 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.
22.Cadastre. Expedient 10897/2020. Inadmetre el Recurs de reposició contra la
liquidació de plusvàlua municipal PV25565, de la qual demana l’anul·lació, per
extemporani.
23.Cadastre. Expedient 1585/2021. Inadmitir lo solicitado en cuanto al procedimiento
especial de revisión de actos firmes y declaración de nulidad de la liquidación, 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.
24.Cadastre. Expedient 228/2021. Desestimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 24605, atès que la interessada no
demostra la pretesa pèrdua patrimonial.
25.Cadastre. Expedient 10520/2020. Desestimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 24308, atès que no s’ha demostrat la
pretesa minoració en el valor del sòl.
26.Cadastre. Expedient 1573/2021. Desestimar la petición de nulidad de la PV26493,
puesto que no ha quedado probada la pretendida pérdida en el valor del suelo entre
los años de compra y de venta.
27.Cadastre. Expedient 11482/2020. Desestimar, el recurso de reposición interpuesto
contra las liquidaciones PV 26267 y PV26269, puesto que no se ha justificado la
pretendida pérdida de valor del suelo. Estimar la baja de la liquidación PV26268,

clave de cobro 43093-352-2020-06-0026268, puesto que ha existido una minoración
en el valor del suelo, procediendo a la devolución de la cuota mas los intereses de
demora.
28.Contractació. Expedient 2686/2019. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres
de reforma al c. Mare de Deu, 80 de Mont-roig del Camp com a espai cultural.
29.Contractació. Expedient 14385/2019. Aprovar l’acta de recepció del subministrament
i serveis de renovació del CPD de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la factura
electrònica.
30.Contractació. Expedient 911/2021. Adjudicar el contracte de servei de gestió integral
de l’estratègia de promoció i comunicació a les xarxes socials de Mont-roig Miami
Turisme.
31.Contractació. Expedient 690/2016. Desestimar la sol·licitud de devolució de la fiança
dipositada pel servei de redacció del Projecte i Execució del col·lector de Ponent.
32.Activitats.Expedient 3090/2018. Declarar conclòs el procediment d’esmena de
deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per a
l’exercici de l’activitat de comerç de roba i sabates a l’Av. Barcelona, 124, Local 6 de
Miami Platja.
33.Obres. Expedient 2553/2020. Correcció d’error material advertit a l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2020, referent a la concessió de
llicència d’un projecte bàsic i executiu consistent en la reforma d’un habitatge
unifamiliar i enderroc d’una edificació auxiliar situat a l’av. de Príncep d’Espanya
núm. 70 de Miami Platja.
34.Obres. Expedient 9171/2019. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i
executiu per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c. de la
Pixerota núm. 19 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
35.Obres. Expedient 10695/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una
piscina a l’av. de les Aràlies núm. 10 de la urbanització Masos d’en Blader.
36.Disciplina. Expediente 9814/2020. Imponer, si procede, la segunda multa
coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
37.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

