ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 12 de febrer de 2020
2. Intervenció. Expedient 1727/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement
d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1604/2020. 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 2019/56093.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1550/2020. 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 a l’avinguda València, 2 9 de Miami Platja, per canvi de subjecte
passiu.
5. Cadastre. Expedient 14127/2019. Inadmitir la solicitud de devolución puesto que la
liquidación es firme y consentida, y la declaración de nulidad aducida no puede
incardinarse en ninguno de los motivos tasados que establece el apartado 1 del
artículo 217 de la LGT y 47.1 de la Ley 39/2015.
6. Contractació. Expedient 1398/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei de
gestió integral de l’estratègia de promoció i comunicació a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme.
7. Contractació. Expedient 448/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació
d’espectacles musicals per les festes del carnaval que es duran a terme del 21 al 25
de febrer a Mont-roig del Camp i Miami Platja.
8. Serveis Jurídics. Expedient 11672/2018. Donar compte, si s’escau, de la sentència
19/2020 envers al PA 317/2018-E.
9. Serveis Jurídics. Expedient 9085/2019. Donar compte, si s’escau, de la presentació de
l’escrit d’al•legacions que conté l’informe que s’emet sobre l’estat d’execució de la
sentència de demolició parcial de l’Edifici Londres 7 de Miami Platja (execució de
títols judicials 2/2014).
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10.Serveis Jurídics. Expedient 12439/2017. Donar compte, si s’escau, de la sentència
378/2020 envers al recurs d’apel•lació 87/2019.
11.Infraccions: Exp. 12923/2019. Resolució, si escau, del corresponent procediment
sancionador en matèria d’Activitats. Règim de comunicació.
12.Infraccions. Expedient 13013/2019. Resolució, si escau, del procediment sancionador
iniciat.
13.Obres. Expedient 12035/2018. Declarar la caducitat, si s’escau, de la llicència
consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar situat al c. Alemanya núm.3 de
Miami Platja.
14.Obres. Expedient 47/2019. Modificar, si s’escau, l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de data 25 de setembre 2019, referent a la concessió de llicència d’un
projecte bàsic i executiu consistent en l’ampliació i addició d’una planta d’un edifici
entre mitgeres, situada al c. Sant Miquel núm. 4 b de Mont-roig del Camp
15.Obres. Expedient 13167/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. de la Via Augusta núm. 3 de la
urbanització Els Olivers
16.Obres. Expedient 3877/2018. Aprovar, si s’escau, l’inici del procediment de caducitat
de la llicència per la construcció de nou edificis amb trenta-sis habitatges situats al
polígon 2 Casalot, 13-14-15-20-21-22-23-24, a nom de Residencial Playa Cambrils SL.
17.Obres. Expedient 2024/2019. Modificar, si s’escau, l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de data 25 de setembre 2019, referent a la concessió de llicència d’un
projecte bàsic i executiu consistent en la reforma i ampliació de l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al c. Francesc Riba i Mestre núm. 10 de Mont-roig
del Camp.
18.Activitats. Expedient 14088/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per al
canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a ctra. Colldejou, 2 de Mont-roig
del Camp
19.Activitats. Expedient 13749/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per al
canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar restaurant al c/ Cambrils, 15 de
Mont-roig del Camp
20.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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