Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/48

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

11 / de desembre / 2019 a les 11:00

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4 de desembre de 2019
2. Intervenció. Expedient 14464/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1423/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs dels
imports efectuats mensualment per la Generalitat de Catalunya –
Departament de Benestar i Família, a la Residència Tercera Edat l’Onada SL Centre de dia, en concepte de la Prestació Econòmica Vinculada (PEV).
4. Serveis Econòmics. Expedient 14337/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de la liquidació en voluntària de l’Impost de Béns
Immobles de Naturalesa Urbana de la finca situada al carrer Campaners, 11.
5. Serveis Econòmics. Expedient 14229/2019.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 D’Amunt, 15 de Mont-roig del
Camp, per canvi de subjecte passiu.
6. Serveis Econòmics. Expedient 14514/2019. Aprovar, si escau, la liquidació del
deutes contrets durant el curs 2018-2019 pels pares, mares o tutors legals
dels usuaris del servei de transport escolar
7. Serveis Econòmics. Expedient 13040/2019. Desestimar, si s’escau, la baixa
de la liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans dels habitatges situats a la plaça Joan Miró, 7 de Mont-roig del
Camp.
8. Serveis Econòmics. Expedient 14362/2019. 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 Deessa Isis, 21 de la urbanització
el Casalot, per canvi de subjecte passiu.
9. Serveis Econòmics. Expedient 14173/2019. 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 Rosa dels Vents, 14 1 00 03

urbanització Cap de Terme de Miami Platja, per canvi de subjecte passiu
10.Serveis Econòmics. Expedient 14346/2019. 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 Àngel Guimerà, 5 1 01 27 de la
urbanització Solemio, per canvi de subjecte passiu.
11.Serveis Econòmics. Expedient 14220/2019. 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 Masovers, 2 de la urbanització les
Planes de Mont-roig del Camp, per canvi de subjecte passiu.
12.Cadastre. Expedient 5803/2019. Desestimar la solicitud de baja y devolución
de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la liquidación de
plusvalía PV 24073 en base a que el interesado no ha aportado la tasación
requerida del valor del suelo del año 2018, y a que según la evolución de los
valores catastrales del suelo se ha producido incremento de valor del mismo.
13.Cadastre. Expedient 10915/2019. Desestimar la sol·licitud en la que demana
l’anul·lació de les autoliquidacions i devolució de quotes, al·legant haver
transmès l’immoble a pèrdues, atès que no aporta taxació / informe tècnic
dels valors del sòl en la data de venda, i en conseqüència no queda
demostrada la inexistència d’increment de valor en la transmissió del solar.
14.Impuls Econòmic. Expedient 5907/2019. Acceptar, si s’escau, la subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona per la realització d’accions de foment
i dinamització d’espai d’allotjament empresarial.
15.Cultura. Expedient 13124/2019. Aprovar, si s'escau, la convocatòria del
Concurs de pessebres 2019 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
16.Cultura. Expedient 950/2019. Justificació de la subvenció del departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya –OSIC- per l’adquisició de llibres i
diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya
17.Contractació. Expedient 13051/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació de la
formació permanent del gestor d'expedients esPublico Gestiona.
18.Contractació. Expedient 14304/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de realització de 6 vídeos promocionals de la destinació.
19.Contractació. Expedient 13452/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei per la revisió dels extintors i BIE’s.
20.Activitats. Expedient 1958/2019. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat de locutori telefònic a plaça Tarragona, 3, Escala
3, porta A de Miami Platja
21.Activitats. Expedient 11448/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per al canvi de titularitat per l’exercici de l’activitat de centre d’estètica al c/
Calvari, 7 de Mont-roig del Camp
22.Obres. Expedient 12062/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. Illes Canàries núm. 76 casa 1
de Miami Platja.
23.Obra Pública . Expedient 8511/2019. Aprovar inicialment, si s’escau, la
memòria valorada per l’adequació de la cuina al Casal d’Avis de Miami Platja.
24.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---

