
  

  

 Expedient núm.:                                   Òrgan col·legiat:     
  JDGL/2021/13                                      JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

Tipus de convocatòria Ordinària 
 

Data i hora                         31 / 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 24 de març de 2021. 
2. Serveis Econòmics. Expedient 3068/2021. Aprovar els padrons fiscals corresponents 

a la taxa de Conservació de Cementiri, taxa Llicència de Taxis i taxa d’Entrada i 
Sortida de Vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a 
aparcament (guals) de l’exercici 2021. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1854/2021. Aprovar el pagament dels recursos a 
compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores: Zona Ranxos i Pueblo Azahar, La Riviera i Pins de 
Miramar procedents de la liquidació voluntària i executiva del mes de febrer de 2021 
efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 3133/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’habitatge 
situat al carrer Deessa Isis, 37 1 00 09, per no ser subjecte passiu. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 11364/2020. 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, 13 1 00 07 i 
avinguda Barcelona, 91. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 11381/2020. 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, de l’habitatge situat al carrer Aglí, 18 1 00 01 
urbanització Via Marina. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 11360/2020. 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, 
92 1 00 07. 

8. Serveis Econòmics Expedient 11344/2020.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, dels apartaments situats a la partida Prats, 51. 

9. Intervenció. Expedient 2376/2021. Aprovar la sol·licitud de fons a l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a cobrir les despeses de manteniment de les instal·lacions de 
sanejament en alta del terme municipal de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2021. 

10.Gestió tributaria. Expedient 4879/2020. Desestimar la sol·licitud de suspensió del 
procediment de constrenyiment de liquidació tributaria d’un certificat d’edificacions 
existents i prescripció de l'acció de restauració de la legalitat urbanística de la finca 
ubicada al polígon 8 parcel·la 41. 

11.Educació. Expedient 850/2021. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de 
transport escolar per al curs 2020-2021. 

12.Contractació. Expedient 2929/2021. Adjudicar la contractació del servei de revisió i 
manteniment dels extintors i BIE’s de les instal·lacions i edificis municipals. 

13.Infraccions. Expedient 2853/2021. Iniciar el corresponent procediment sancionador 
en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos. 

14.Infraccions. Expedient 2528/2021. Iniciar el corresponent procediment sancionador 
en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

15.Disciplina. Expedient 3630/2020. Arxivar el procediment sancionador per infracció 
urbanística iniciat, atès no s’ha pogut demostrar la direcció tècnica, d’acord amb el 
contingut del full d’assumeix i designació visat i signat. 

16.Disciplina. Expediente 2213/2021. Aprobar la liquidación de la tasa para la expedición 
de un certificado sobre la existencia de expediente sancionador solicitado. 

17.Activitats.Expedient 5650/2019. Declarar conclòs el procediment d’esmena de 
deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent en la 
tramitació del canvi de titularitat de l’activitat de bar al c/ Aureli Escarré, 6 de Mont-
roig del Camp. 

18.Afers sobrevinguts. 

 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
--- 


	ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
	A) Part resolutiva

