
 

 

  

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/6  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

  

Tipus de convocatòria Ordinària 

 

Data i hora                        10 / 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://mont-

roig.eadministracio.cat» 

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 de febrer de 2021. 

2. Intervenció Exp. 2073/2020. Aprovar les factures del manteniment del servei de 

sanejament de Mont-roig del Camp de l’octubre al desembre i complementària del 

2020. 

3. Intervenció Exp. 14736/2018. Aprovar les factures de reposició i millores del servei de 

sanejament de Mont-roig del Camp de l’atribució AF19000204 complementària, de 

l’ACA. 

4. 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. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 1090/2021. Aprovar el traspàs dels imports efectuats 

mensualment per la Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar i Família, a 

la Residència Tercera Edat l’Onada SL - Centre de dia, en concepte de la Prestació 

Econòmica Vinculada (PEV). 

6. Serveis Econòmics. Expedient 10790/2020. 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, a nom de Càmping Miramar SA. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 10791/2020.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, a nom d’ Andrea xxxxx. 

8. Cadastre. Expedient 852/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión de la 

vivienda, registral 32380, 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. 

 



 

 

9. Contractació. Expedient 10911/2020. Adjudicar la contractació d’un servei de suport 

informàtic per la infraestructura de servidors de l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp. 

10.Contractació. Expedient 10584/2020. Adjudicar el servei de col·laboració amb la 

intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions 

mitjançant l’adhesió a l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

11.Serveis Jurídics. Expedient 8159/2019. Donar compte de la sentència 3/2021 envers 

al PA 130/2019-C interposat per P. M. H. J. 

12.Activitats. Expedient 10860/2020. Declarar conclòs el procediment d’esmena de 

deficiències incoat per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de restaurant a 

la Plaça del Cinquantenari, núm,3 de Miami Platja. 

13.Activitats. Expedient 923/2021.Declarar la baixa per l’exercici de l’activitat de 

fusteria al carrer d’Amunt, número 25 de Mont-roig del Camp, al Sr. Jaume xxxxx 

xxxxx. 

14.Obres. Expedient 10769/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina privada a la parcel·la situada al c. Xops núm. 15 de la urbanització Masos d’en 

Blader. 

15.Disciplina. Expedient 13097/2018. Aprovar la liquidació definitiva de les obres i 

actuacions executades de manera subsidiària, per part de l'Ajuntament de Mont-roig 

del Camp, respecte a la ruïna imminent de l'immoble situat al c/ d’Amunt, 36. 

16.Afers sobrevinguts. 

17.Afer sobrevingut. Urbanisme. Expedient 11290/2020. Comunicar, si escau, el 

compliment de tots els requisits de formalització del règim de comunicació de 

primera ocupació per a les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres situat al c. de la Galera, núm. 10 de Mont-roig del Camp. 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  

 

  


