
  

  

     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/12  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria     Ordinària 
 

Data i hora                         24 / de març / 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 17 de març de 2021. 
2. Serveis Econòmics. Expedient 219/2017. Aprovar la liquidació del 2n semestre de 

2020, segons conveni de col·laboració signat en data 1 de maig de 2012 entre 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut (GIPSS) per la cessió de l’ús dels espais per la prestació dels serveis de 
rehabilitació. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1145/2021. Aprovar la relació de cobrament dels 
subjectes passius corresponent a les liquidacions i autoliquidacions de l’Impost sobre 
l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 11360/2020. 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 passeig Mediterrani, 57 B. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 1192/2021. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa 
per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’habitatge situat 
a l’avinguda Paris núm. 9, per no ser subjecte passiu. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 11365/2020. 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 comercial situat a l’avinguda Barcelona, 
41 1 00 05. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 11340/2020.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, 33. 

8. Serveis Econòmics. Expedient 11339/2020. 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 comercial situat a l’avinguda Barcelona, 
104. 

9. Serveis Econòmics. Expedient 11356/2020. 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, 244. 

10.Cadastre. Expedient 2806/2021. Inadmetre l’escrit de queixa contra las liquidacions 
de plusvàlua municipal PV24759 i 24760, de les quals demana la revisió, per 
extemporani. 

11.Contractació. Expedient 611/2021. Adjudicar el subministrament d’uniformes pels 
Agents Cívics de l’Ajuntament de Mont-roig del camp, mitjançant adhesió a l’ACM 
(Exp. 2017.03) 

12.Contractació. Expedient 115/2016. Aprovar la pròrroga del servei de vigilància, 
organització i senyalització dels dos mercats setmanals i del mercat d’estiu de Mont-
roig del Camp. 

13.Educació. Expedient 11176/2019. Aprovar un nou acord de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp i L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES 
(NOSTRESERVEIS), per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades 
amb el projecte “Podem aprendre de moltes formes” de l’Institut Antoni Ballester de 
Mont-roig del Camp, curs 2020-2021. 

14.Activitats. Expedient 2487/2017. Declarar conclòs el procediment d’esmena de 
deficiències per a l’exercici de l’activitat de bar i restaurant “kebab Pak Miami” situat 
a la pl. de Tarragona, 3, de Miami Platja. 

15.Urbanisme. Expedient 8556/2020. Comunicar el compliment de tots els requisits de 
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres 
d’ampliació de l’ús d’habitatge en l’espai de sota coberta existent a l’habitatge situat 
al c. de les Illes Canàries, núm. 4-6 casa 2 de Miami Platja. 

16.Urbanisme. Expedient 429/2021. Comunicar el compliment de tots els requisits de 
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres 
d’adequació i legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 56 parcel·la 
33 de Mont-roig del Camp. 

17.Urbanisme. Expedient 432/2021. Comunicar el compliment de tots els requisits de 
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres 
d’adequació i legalització del magatzem agrícola existent com a allotjament de 
temporers situat al polígon 56 parcel·la 134 de Mont-roig del Camp. 

18.Disciplina. Expedient 12397/2019. Sol·licitar l’autorització judicial per entrar a la finca 
situada al c/ de les Rabassades, 31, esc. E, pta. 3, de la Urbanització Bonmont Terres 
Noves, al municipi de Mont-roig del Camp, de titularitat a favor de les persones 
propietàries, amb NIF 4****439X i 4****492N, per poder procedir a l’enderroc 



  

  

de les obres efectuades a l’esmentada finca. 
19.Disciplina. Expedient 2652/2021. Iniciar el procediment d’ordre d’execució de 

conservació, salubritat i ornament públic. 
20.Disciplina. Expedient 8880/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística. 
21.Disciplina. Expedient 2253/2021. Iniciar el procediment d’ordre d’execució de 

conservació, salubritat i ornament públic. 
22.Disciplina: Expedient 8907/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 
23.Disciplina. Expedient 8422/2020. Resolució del procediment d’ordre d’execució. 
24.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
---  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


	DADES DE LA CONVOCATÒRIA
	ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

