
 
 

 

 
  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de  Extraordinària 

convocatòria  Motiu: «per ser festiu dimecres 24 de juny Sant Joan» 

Data i hora  23 / de juny / 2020 a les 11:30  

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 17 de juny de 2020 

2. Serveis Econòmics. Expedient 2930/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –Gestió d’Ingressos- per 

l’expedient executiu 2010/81937. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1935/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –Gestió d’Ingressos- per 

l’expedient executiu 2008/49798. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 14895/2019. Aprovar la modificació de la liquidació de 

la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus Sòlids urbans de l’exercici 

2020 del local tancat a l’avinguda Barcelona, 188 local 6. 

5. Cadastre. Expedient 12106/2019. Estimar la petición de no liquidar el impuesto, 

básicamente porque, según los documentos de adquisición y transmisión, se ha 

producido una minoración en el valor del suelo, y en consecuencia no se cumple el 

hecho imponible del tributo.  

6. Cadastre. Expedient 4642/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 

documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 

7. Intervenció. Exp. 5809/2019. Aprovar la justificació de la subvenció pel manteniment 

del Jutjat de Pau, 2019 

8. Intervenció. Exp. 3031/2020. Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de 

Tarragona pel servei de control de plagues, 2020. 

9. Intervenció Exp. 4939/2020. Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de 

Tarragona pel servei de garantir la qualitat de l’aigua de consum humà, 2020. 

10. Serveis Jurídics. Expedient 13254/2018. Donar compte de la sentència 109/2020, de 

data 20 de maig de 2020, envers al PA 352/2018-A. 

11. Serveis Jurídics. Expedient 12409/2018. Donar compte de la sentència 18/2020 

envers al PA 266/2018-B. 

 

 

      

  



 
 

 

12.Contractació. Expedient 4514/2020. Adjudicar el contracte de servei de reposició de 

dos fanals trencats per accident de tràfic a l’av. de Barcelona de Miami Platja. 

13.Contractació.Expedient 3834/2020. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres 

d’enderroc, per ruïna imminent de l’immoble situat la c. de la Pica, 11 de Mont-roig 

del Camp 

14.Contractació. Expedient 7702/2017. Requerir Cuina Gestió SL perquè justifiqui de 

forma fefaent la realitat, efectivitat i import de les despeses que per aplicació de 

l’article 34.4 del RD-Llei 8/2020 justifiquen el reequilibri econòmic de la concessió. 

15.Contractació. Expedient 5/2016. Aprovar la devolució de la garantia definitiva 

dipositada pel contracte de subministrament de material per la construcció de passos 

de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris. 

16.Contractació. Expedient 4437/2020. Adjudicar el contracte de servei d’assessorament 

i assistència tècnica en matèria de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària. 

17.Contractació. Expedient 4251/2020. Adjudicar el contracte de servei d'assessorament 

i assistència tècnica per al desenvolupament d’implantació d’autoconsum a edificis 

municipals i creació d’una comunitat energètica a Mont-roig del Camp. 

18.Contractació. Expedient 3436/2019. Acordar la devolució de les fiances dipositades 

per les explotacions comercials a les platges de Mont-roig del Camp durant la 

temporada 2019. 

19.Obres. Expedient 1102/2020. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 

executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina d’ús privat, 

situat al c. de Mèxic núm. 10 de la urbanització Costa Zèfir. 

20.Obres. Expedient 13399/2018. Aprovar el projecte executiu de la llicència d’obres 

consistent en la construcció de dos habitatges adossats, situats al c. Prat de la Riba 

núm. 9 de la urbanització Club Mont-roig. 

21.Disciplina. Expedient 374/2019. Declaració de ruïna econòmica de l’immoble situat al 

c/ de Bisbe Macià, 25. 

22.Disciplina urbanística. Expedient 2723/2020. Iniciar el procediment d’ordre 

d’execució de conservació, salubritat i ornament públic. 

23.Disciplina. Expediente 472/2020. Imponer la segunda multa coercitiva por 

incumplimiento de orden de ejecución. 

24.Disciplina urbanística. Expedient 2853/2020. Iniciar el procediment d’ordre 

d’execució de conservació, salubritat i ornament públic. 

25.Disciplina urbanística. Expedient 14015/2019. Imposar multa coercitiva per 

incompliment d’ordres d’execució. 

26.Disciplina. Expediente 4802/2020. Imponer multes coercitiva por incumplimiento de 

orden de ejecución immediata. 

 

 

 

B) Activitat de control 

 

 

C) Precs i preguntes 

 

 

 

 



 
 

 

  


