
  

 

  

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/4  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

Tipus de convocatòria Ordinària 

 

 

Data i hora                         27 / de gener / 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 20 de gener de 2021. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020. 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 i Pins de Miramar 

procedents de la liquidació voluntària del mes de desembre de 2020 efectuada per 

BASE –Gestió d’Ingressos- 

3. Serveis Econòmics. Expedient 11479/2020. Aprovar la devolució de l’import ingressat 

per error a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a nom del senyor Francisco Javier 

Hernando *** representat per la senyora Maria del Carmen Díaz ***. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 9140/2020. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa 

per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans per l’exercici 2018 i 

2020 de l’habitatge deshabitat sense subministrament d’aigua ni electricitat, situat al 

carrer Joan Grifoll, 30. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 9669/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 

2020 dels locals situat a la plaça Tarragona, 3 1 01 02 i 1 01 03, com local tancat. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 568/2021.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 passeig Marítim 112 1 04 03 per no ser subjecte passiu. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 169/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de la 

Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 

2019 i 2020 del local situat a l avinguda Barcelona 132 1  00 01, per canvi d’activitat. 

8. Cadastre. Expedient 409/2021. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè, amb anterioritat a la sol·licitud, la liquidació fou generada per 

l’administració. En tot cas, el/la subjecte passiu pot presentar el recurs de reposició 

dintre del termini establert, si ho considera oportú, contra la liquidació PV26259, una 

vegada li sigui notificada. 

 



  

 

  

9. Cadastre. Expedient 9896/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè, amb anterioritat a la sol·licitud, la liquidació fou generada per 

l’administració. En tot cas, el/la subjecte passiu pot presentar el recurs de reposició 

dintre del termini establert, si ho considera oportú, contra la liquidació PV26442, una 

vegada li sigui notificada. 

10.Cadastre. Expedient 133/2021. Estimar la petición de no liquidar la transmisión de la 

vivienda, registral 32286, 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. 

11.Cadastre. Expedient 41/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua municipal 

per la transmissió de la finca registral 29352, atès que no ha existit increment de 

valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de l’IIVTNU. 

12.Cadastre. Expedient 127/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua. 

municipal per la transmissió de la finca registral 21853, atès que no ha existit 

increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de 

l’IIVTNU. 

13.Policia Local. Expedient 10401/2020. Aprovar la devolució de l’import de la taxa 

d’immobilització, retirada i dipòsit de vehicles (regulada per l’Ordenança Fiscal 

número 15). 

14.Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 3725/2020. Donar compte del cànon de servei 

que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

15.Contractació. Expedient 5211/2020. Aprovar la certificació número 1 i la factura 

corresponent de les obres consistent en la reforma interior de l’edifici K2 de Miami 

Platja per la creació de l’oficina de serveis socials de Miami Platja. 

16.Contractació. Expedient 3811/2020. Aprovar la certificació número 2 i final, 

certificat final d’obra i la factura corresponent de les obres d’enderroc per ruïna 

imminent situat al c. Mare de Déu de la Roca, 64 de Mont-roig del Camp. 

17.Impuls Econòmic Expedient 465/2021. Autoritzar l’ús comú especial de l’Espai – 

Centre de Treball Compartit al senyor Daniel xxxxx. 

18.Impuls Econòmic Expedient 3984/2020. Aprovar la devolució de les fiances del curs 

de vetlladora escolar 2020. 

19.Impuls Econòmic Expedient 8670/2020. Aprovar la devolució de les fiances del curs 

de màrqueting digital i xarxes socials 2020. 

20.Activitats .Expedient 13748/2019. Comunicar el cobrament de taxes al corresponent 

expedient de procediment de control posterior de l’activitat de bar restaurant “Can 

Tabares” al c. de la Pica, 8 de Mont-roig del Camp. 

21.Activitats. Expedient 10860/2020. Iniciar el corresponent procediment d’esmena de 

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

Plaça del Cinquantenari, núm,3 de Miami Platja. 

22.Activitats. Expedient 10541/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment 

d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat d’oficina administrativa al 

carrer de les Illes Canàries, núm. 67 de Miami Platja. 

23.Activitats. Expedient 2914/2020. Iniciar el corresponent procediment d’esmena de    

deficiències per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a la Av. de 

Califòrnia, núm. 21, local 2 de Miami Platja. 



  

 

  

 

 

24.Activitats. Expedient 949/2020. Declarar conclòs el procediment d’esmena de 

deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per a 

l’exercici de l’activitat d’oficina administrativa de compra venda de bens immobiliaris 

al Passeig del Mediterrani número 135, 1r 1a de Miami Platja i comunicar el 

compliment de tots els requisits de formalització del regim de comunicació per a 

l’exercici de l’activitat en qüestió. 

25.Obres. Expedient 10413/2020. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 

executiu per la substitució de la coberta de l’edifici situat al carrer Nou, 13 de Mont-

roig del Camp. 

26.Obres. Expedient 8839/2020. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 

executiu per a la legalització de l’edificació auxiliar, construcció d’un porxo adossat a 

aquesta i construcció d’una piscina privada al c. Pamplona núm. 26-28 de Miami 

Platja. 

27.Obres. Expedient 8630/2020. Concedir pròrroga de la llicència consistent en la 

reforma de l’habitatge unifamiliar en testera situat al c. Sant Antoni núm. 39 de 

Mont-roig del Camp. 

28.Obres. Expedient 10942/2020. Concedir pròrroga de la llicència consistent en la 

construcció de 7 habitatges al c. Henry Ferdinand Lavanchy, 12 de la urbanització 

Bonmont Terres Noves.  

29.Afers sobrevinguts. 

 

 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  


