ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28 de gener de 2020.
2. Intervenció. Expedient 1078/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement
d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 3152/2018. Aprovar, si s’escau, l’aixecament de la
suspensió de les liquidacions de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament a l’avinguda de Barcelona
en el tram afectat per les obres.
4. Serveis Econòmics. Expedient 15240/2019. Aprovar, si s’escau, la modificació de la
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans
del local situat al carrer Bondia, 2 1 00 01 de la urbanització els Oliviers.
5. Serveis Econòmics. Expedient 87/2020. Aprovar, si s’escau, la baixa de les liquidacions
de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans d’uns
habitatges i local situats al passeig Mediterrani, 71-73, per no tenir subministrament
d’aigua i llum.
6. Serveis Econòmics. Expedient 890/2020. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’ampliació
del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE – Gestió d’Ingressos- de
l’expedient executiu número 2019/32887.
7. Serveis Econòmics. Expedient 15236/2019. Aprovació, si s’escau, la baixa de la liquidació de la
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2019 d’uns
habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni electricitat, al carrer Angel Guimerà,
1 00 46, 1 01 33, 1 01 42.
8. Serveis Econòmics. Expedient 1018/2020.Aprovar, si s’escau, la modificació de la liquidació de
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus Sòlids urbans de l’habitatge situat al
carrer Huelva, 55 1 01 04 de Miami Platja, per canvi de subjecte passiu.
9. Cadastre. Expedient 14177/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, bàsicament
perquè al no presentar taxació del sòl de l’any 2006 no es pot determinar la pretesa manca
d’increment en el valor del sòl.

10.Cadastre. Expedient 14525/2019. Estimar la sol·licitud, donant de baixa les
liquidacions PV 25193 i 25194, clau de cobrament 43093-352-2019-100025193 i
43093-352-2019-10-0025194, atesa la minoració del valor del sòl entre les dates de
compra i de venda, i que en conseqüència no s’ha produït el fet imposable del tribut.
11.Cadastre. Expedient 13703/2019. Desestimar la petició de devolució per ingressos
indeguts de la quota de l’autoliquidació de plusvàlua municipal PV 20243, puix que no
compleix cap dels supòsits de la norma, i considerant que la Sentencia del TC 59/2017
no te efectes retroactius.
12.Contractació. Expedient 812/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei d’una
campanya de comunicació anual amb Rac 1, Que fem i la Vanguardia.com.
13.Contractació. Expedient 564/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació de tallers
esportius per alumnes de secundària de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del
Camp, curs 2019-2020.
14.Contractació. Expedient 912/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació del Servei de
Suport informàtic de Nivell 2 i 3 i Serveis Gestionats de la infraestructura de servidors
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
15.Contractació. Expedient 436/2020. Aprovar, si s’escau, el servei de gestió de les
xarxes socials, APP i suport en l’actualització del web de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp.
16.Activitats. Expedient 2934/2017. Comunicar, si escau, el compliment de tots els
requisits de formalització del règim de comunicació per l’exercici de l’activitat
d’exposició, venda i taller de vehicles, i bar amb cafeteria al polígon 9, parcel.la 15 de
la Partida Pobles.
17.Obres. Expedient 9999/2019. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència d’obres
per l’ ampliació de l’habitatge unifamiliar , situat a l’av. de Maria Cristina núm. 100 de
Miami Platja.
18.Obres. Expedient 8236/2019. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència d’obres
majors consistent en el reforç estructural puntual interior de l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres, situat al c. del Reial núm. 6 de Mont-roig del Camp.
19.Obres. Expedient 8645/2019. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència d’obres
per la construcció d’una edificació auxiliar adossada a veí, situat a l’av. Veracruz núm.
5 de Miami Platja.
20.Obres. Expedient 7280/2019. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència d’obres
per la reforma de dos habitatges unifamiliars aparellats amb magatzem i dues
piscines (projecte bàsic), situat al c. Aleixar núm. 7 de Miami Platja.
21.Obres. Expedient 14766/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada a la Pl. De la Sardana núm. 7 de Miami
Platja.
22.Obres. Expedient 14503/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. Manuel Vázquez Montalban núm. 4
casa 4 de Miami Platja.
23.Disciplina urbanística: Expediente 798/2020. Iniciar, si procede, el procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística.

24.Disciplina urbanística: Expedient 11633/2019. Resoldre, si escau, el procediment
d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre d’enderroc dictada per aquesta
Corporació.
25.Disciplina urbanística: Expedient 12397/2019. Resoldre, si escau, el procediment
d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre d’enderrocament dictada per
aquesta Corporació.
26.Disciplina urbanística: Expedient 11636/2019. Resoldre, si escau, el procediment
d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre d’enderrocament dictada per
aquesta Corporació.
27.Disciplina Urbanística. Expedients 9270/2019 i 9272/2019. Sobreseïment i arxiu, si
escau, dels procediments de restauració de la legalitat urbanística i expedient
sancionador per infracció urbanística iniciats.
28.Disciplina urbanística: Expedient 11631/2019. Resoldre, si escau, el procediment
d'execució subsidiària, per fer cas omís a l’ordre d’enderroc dictada per aquesta
Corporació.
29.Disciplina Urbanística. Expedientes 9266/2019 y 9267/2019. Acordar, si procede, la
suspensión de la tramitación de los procedimientos de restauración de la legalidad
urbanística alterada y sancionador por infracción urbanística por un plazo de dos
meses, hasta la finalización de la poda de la valla arbustiva objeto de este expediente.
30.Subvenció. Intervenció Exp.10870/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya per la contractació d’un
AODL, 2018.
31.Subvenció. Intervenció Exp. 4791/2019. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció concedida per la Diputació de Tarragona pel control de plagues, 2019
32.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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