
  

  

   

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

 

JDGL/2020/43 JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data i hora 25 / de novembre / 2020 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» 

   

ASSUMPTE DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18 de novembre de 2020. 
2. Impuls Econòmic Expedient 4282/2020. Aprovar la devolució de les fiances del curs de 
francès 2020. 
3. Serveis Econòmics. Expedient 10400/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de dues 
guinguetes de l’exercici 2020 situades a Cala dels Àngels i Cala el Vienesos. 
4. Serveis Econòmics. Expedient 10371/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020 
de l’habitatge situat a l’avinguda Maria Cristina, 66 per no ser subjecte passiu 
5. Serveis Econòmics. Expedient 587/2020. Aprovar el padró fiscal corresponent a l’ 
Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa urbana. 
6. Cadastre. Expedient 9922/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua 
municipal per la transmissió de la finca registral 10955/N, corresponent al immoble del Ps 
Marítim 15, 1 00 01, atès que ha quedat demostrada la minoració en el valor del sòl i la 
no realització del fet imposable del tribut. 
7. Cadastre. Expedient 10076/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 
documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 
8. Cadastre. Expedient 14390/2019. Desestimar el recurs interposat contra les 
liquidacions de plusvàlua PV25314 i 25330, bàsicament perquè 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. 
9. Turisme. Exp. 3312/2020. Aprovar el Conveni de col·laboració 2020 per realitzar el 
projecte titulat “El Paisatge dels Genis” 
10. Contractació. Expedient 4311/2020. Advertir error material en l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 11 de novembre de 2020, en el que s’aprova la devolució de les 
fiances dipositades per les explotacions comercials a les platges de Mont-roig del camp 
durant la temporada 2020. 



  

  

11. Contractació. Expedient 9753/2020. Adjudicar el servei consistent en la redacció del 
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici de vestidors a la zona esportiva 
municipal de Mont-roig del Camp. 
12. Contractació. Expedient 9958/2020. Adjudicar el contracte de subministrament 
mitjançant el lloguer de dos arbres de Nadal 2020. 
13. Contractació. Expedient 9946/2020. Adjudicar el contracte de subministrament 
mitjançant el lloguer de les llums de Nadal 2020. 
14. Contractació. Expedient 4204/2020. Adjudicar les obres de reparació del sostre de 
l’EBAR emissari. 
15. Contractació. Expedient 8471/2020. Adjudicar el contracte de servei de disseny gràfic 
de diverses campanyes de sensibilització ambiental al barri i les corresponents 
adaptacions a diversos formats. 
16. Serveis Jurídics. Expedient 14316/2019. Donar compte del Decret 127/2020 envers al 
PA 405/2019-E interposat per BANKIA, S.A. 
17. Serveis Jurídics. Expedient 2635/2020. Donar compte de la sentència 243/2020 envers 
al procediment abreujat 9/2020-A. 
18. Serveis Jurídics. Expedient 14314/2019. Donar compte del Decret 126/2020 envers al 
PA 404/2019-E interposat per BANKIA, S.A. 
19. Activitats. Expedient 3924/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment 
d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat d’aparcament d’ús privat a l’Av. 
Barcelona 25-29 de Miami Platja 
20. Activitats. Expedient 5056/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment 
d’esmena de deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar-
gelateria “Tropik” al carrer Vall d’Aran, 19 de Miami Platja 
21. 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. 
22. Obres. Expedient 4233/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada a la parcel·la situada al c. dels Crisantems núm. 7 porta 4 de la 
urbanització Masos d’en Blader. 
23. Obres. Expedient 3587/2020. Concedir llicència consistent en l’ampliació de 
l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. Henry Ferdinand Lavanchy núm. 21 de la 
urbanització Bonmont Terres Noves. 
24. Obres. Expedient 6977/2020. Concedir llicència consistent en la consolidació 
estructural del forjat de la planta baixa de l’immoble situat al c. Nou núm. 14 de Mont-
roig del Camp. 
25. Obres. Expedient 8680/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada a la parcel·la situada a l’av. de Mont-roig núm. 20 de la urbanització Sant 
Miquel. 
26. Obres. Expedient 8717/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada a la parcel·la situada al c. del Daró núm. 1 porta 2 de la urbanització Via 
Marina 
27. Urbanisme. Expedient 9474/2020. Comunicar el compliment de tots els requisits de 
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor a un edifici existent situat a l’av. del Mar, núm. 9 de Miami Platja 
28. Pla de Barris. Expedient 10382/2020. Aprovar la recepció del projecte de millora, 
d’instal·lació de mobiliari urbà i plantació d’arbres a l’av. del Mar, av. Saragossa i c. 
Diputació fins l’av. del Príncep d’Espanya de Miami Platja (Pla de Barris). 
29.Afers sobrevinguts 



  

  

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  


