
  

  

     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/17  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 
 

Data i hora                         28 / d’abril / 2021 a les 9:45  

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 21 d'abril de 2021. 
2. Serveis Econòmics. Expedient 4248/2021. 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 al carrer Dàlies, 6 urbanització Masos d’en Blader, per no 
ser subjecte passiu. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 4258/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 
2019-2020 de l’habitatge situat al carrer Deu Set, 20 1 00 03 urbanització El Casalot, 
per no ser subjecte passiu. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 4255/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 
2018 de l’habitatge situat a l’avinguda Catalunya 70 1 01 01 de Mont-roig del Camp, 
per no ser subjecte passiu. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 4261/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 
2015 a 2018 de l’habitatge situat a la plaça Verge del Pilar, 6 de Miami Platja, per no 
ser subjecte passiu. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 4270/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 
2018 de diferents habitatges situats a Miami Platja, per no ser subjecte passiu. 

7. Cadastre. Expedient 4193/2021. Estimar el recurs de reposició interposat contra la 
liquidació de plusvàlua PV26626, clau de cobrament 43-093-3522021-01-26626, 
acordant la baixa de la liquidació, atès que ha quedat provada la inexistència 
d’increment de valor del sòl, i la devolució de l’import  de 805,40€. 

 



  

  

8. Cadastre. Expedient 4065/2021. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque con anterioridad a la susodicha petición, la liquidación fue generada por los 
servicios técnicos municipales. 

9. Cadastre. Expedient 11663/2020. Desestimar el recurs de reposició interposat, en el 
que es sol·licita l’anul·lació de les liquidacions de plusvàlua municipal PV26112 i 
PV26114, atès que no queda provada la inexistència d’increment de valor del sòl 
al·legada. 

10.Cadastre. Expedient 4230/2021.Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua 
municipal per la transmissió de la finca registral 23566, atès que no ha existit 
increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de 
l’IIVTNU. 

11.Cadastre. Expedient 4231/2021. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua 
PV26714, i devolució de l’import si està pagada, per error manifest en la posició del 
subjecte passiu. 

12.Contractació. Expedient 2159/2021. Adjudicar la contractació d'un servei de 
manteniment per les 4 centrals telefòniques VoIP de l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp. 

13.Contractació. Expedient 2390/2020. Encarregar la direcció de l’obra i la coordinació 
de seguretat i salut de l’obra de construcció de la xarxa de pluvials a l’avinguda 
Catalunya a Mont-roig del Camp. 

14.Activitats. Expedient 724/2020. Declarar la baixa per l’exercici de l’activitat de Bar 
Restaurant i menjars per portar a l’av. Barcelona, 188 local 28 de Miami Platja. 

15.Activitats.Expedient 6871/2019. Declarar la baixa per a l’exercici de l’activitat de bar-
restaurant al C. Cadis, 11 de Miami Platja. 

16.Activitats. Expedient 542/2021. Rectificar el contingut del decret núm. 2021-0721, 
deixant sense efecte el punt 4 que fa referència a la liquidació de les taxes per 
l’exercici de l’activitat de bar-restaurant i menjars per emportar, situat al c/ de la 
Pica, 8 baixos de Mont-roig del Camp, atès que aquesta ja ha estat requerida en el 
decret 2021-0390. 

17.Activitats. Expedient 9991/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment 
d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat d’oficina d’atenció al públic de 
serveis de telecomunicacions a l’av. Barcelona, núm. 79 local 1 de Miami Platja. 

18.Obres. Expedient 2553/2020. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local de data 24 de febrer de 2021, 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. 

19.Obres. Expedient 9159/2017. Concedir llicència consistent en la reforma interior de 
casa pairal situada al polígon 38 parcel·la 7. 

20.Obres. Expedient 13404/2018. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 
executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c. dels Olivers núm. 8 
de la urbanització Club Mont-roig. 

21.Obres. Expedient 235/2021. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada al c. del Salze núm. 7 casa 1 de la urbanització Pi Alt. 

22.Obres. Expedient 8832/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada a la parcel·la situada al c. de Valls núm. 7. 

23.Obres. Expedient 15167/2019. Concedir llicència consistent en l’adequació i canvi 
d’ús d’oficines a habitatge unifamiliar, ampliació i construcció d’una piscina al c. Pere 
Antoni i Jordi núm. 2 de la urbanització Bonmont Terres Noves. 



  

  

24.Obres. Expedient 2240/2021. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 
piscina privada a l’av. de Castelló núm. 21 de Miami Platja. 

25.Disciplina. Expedient 3635/2020. Arxivar el procediment sancionador per infracció 
urbanística iniciat, per no haver tingut en compte la legalització de piscina privada al 
carrer del Ter 6B amb anterioritat a la incoació del procediment sancionador.  

26.Afers sobrevinguts 
 
 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
--- 

  

 


