ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15 d'abril de 2020.
2. Intervenció. Expedient 3465/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement

d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Cadastre. Expedient 11946/2019. Estimar la petición de no liquidar, puesto que queda
4.

5.

6.

7.

8.

9.

probada la inexistencia de incremento de valor del terreno.
Cadastre. Expedient 14207/2019. Estimar la solicitud de baja de la liquidación y
devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la liquidación
de plusvalía PV 24544, puesto que en la transmisión gravada no ha existido
incremento de valor del suelo.
Cadastre. Expedient 12732/2019. Estimar la solicitud de baja de la liquidación y
devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la liquidación
de plusvalía PV 24744, puesto que en la transmisión gravada no ha existido
incremento de valor del suelo.
Contractació. Expedient 7702/2017. Denegar, si s’escau, l’abonament de la
factura presentada per Cuina Gestió SL amb motiu de la suspensió del contracte del
servei de menjador escolar, mesura derivada del COVID-19.
Contractació. Expedient 12518/2018. Aprovar, si s’escau, la devolució de la garantia
definitiva dipositada pel contracte de subministrament i instal·lació de mòduls pel
Club de Mar.
Regidoria de Turisme. Expedient 604/2019. Aprovar la justificació presentada i
reconèixer l'obligació total, de la subvenció mitjançant conveni amb la Fundació Mas
Miró per al finançament de despeses per la promoció del Mas Miró de Mont-roig del
Camp, 2019.
Planejament. Expedient 3293/2020. Aprovació inicial de la primera Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Colldejou, pel que fa a
alguns dels paràmetres de la Clau 5, Subzona 5b1 “Aïllada parcel·la mitjana amb
condicions topogràfiques singulars”, regulada a l’article 99.
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10. Planejament. Expedient 2832/2020. Aprovació inicial de la segona Modificació Puntual

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
relativa als usos previstos en el sòl d’equipament provinent del sector del camí de la
Porrassa, de l’Hospitalet de l’Infant.
11. Planejament. Expedient 2883/2020. Aprovació inicial de la primera
Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i
equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la policia local.
12. Infraccions. Expedient 9679/2019. Desestimació, si escau, del recurs de
reposició interposat a la resolució del procediment sancionador.
13. 13.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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