Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/46

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

27 / de novembre / 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 20 de novembre de 2019
2. Intervenció. Expedient 13891/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció Exp.189/2019. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud d’atribució i
augment de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua per a cobrir les despeses de
manteniment de les instal•lacions de sanejament en alta del terme municipal
de Mont-roig del Camp per al 2019.
4. Intervenció Exp. 7542/2019. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de subvenció a
l’Agència Catalana de l’Aigua per actuacions d’abastament en alta, 2019
5. Cadastre. Expedient 13730/2019. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto, donde se solicita la anulación de las liquidaciones de plusvalía
municipal PV24766-24767-24768, ya que a la vista de la comparativa entre
los precios escriturados, de compra del año 1985 y de herencia del año 2019,
se confirma la existencia del hecho imponible del Impuesto.
6. Cadastre. Expedient 13703/2019. Desestimar la petició de devolució de la
quota de l’autoliquidació de plusvàlua municipal PV 20243, atès que la
Sentencia del TC 59/2017 no te efectes retroactius.
7. Contractació. Expedient 11929/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
estudi de viabilitat de zona de residents i zona blava a Miami Platja.
8. Contractació. Expedient 13215/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
servei d’elaboració d’un nou Reglament de Participació Ciutadana de Montroig del Camp acompanyat del procés participatiu que permeti la redacció
d’aquest.
9. Contractació. Expedient 4972/2019. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
mitjançant arrendament sense opció a compra de dos vehicles Tot terreny 4x4
per a la Policia Local de Mont-roig del Camp.
10.Contractació. Expedient 5556/2019. Resoldre, si s’escau, l’adjudicació dels
treballs de senyalització viària de trànsit de diversos carrers del municipi per

canviar a sentit únic la circulació de l’Av. de Berlín
11.Platges - Expedient 13561/2019. Aprovar, si s’escau, les candidatures de les
platges de la Pixerota, de la Casa dels Lladres, Cala dels Vienesos – Platja
dels Penyals i Platja Cristall al guardó Bandera Blava 2020
12.Educació. Expedient 4203/2019. Aprovar, si s’escau, la liquidació del
transport escolar al Consell Comarcal del Baix Camp corresponent al curs
escolar 2018/2019
13.Entorn Natural i Salut Pública. Expedient 12960/2019. Aprovar inicialment, si
s’escau, la memòria valorada de l’arranjament d’un tram del camí “de
Vilanova d’Escornalbou” Fase II, al terme municipal de Mont-roig del Camp i
sol·licitar la subvenció al Consell Comarcal del Baix Camp, convocatòria
2019.
14.Salut Pública Expedient 13727/2019 Autoritzar, si s’escau, al Banc de Sang a
instal•lar una unitat mòbil per realitzar la campanya de donació voluntària de
sang el proper dia 14 de desembre, durant la festa de la Marató de TV3 al
centre polivalent de Miami Platja, de les 16:30 a les 20:30 hores.
15.Serveis Jurídics. Expedient 9134/2019. Donar compte, si s’escau, de la
sentència 255/2019 envers al PA 199/2019-F interposat per F.H.G.M.
16.Disciplina urbanística. Expedient 13859/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
17.Disciplina urbanística. Expedient 13558/2019. Imposar, si escau, multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
18.Expedient 13748/2019. Llicències d'Activitats i Espectacles Públics.
Procediment de control posterior de l’activitat de bar restaurant “Can Tabares”
al c. de la Pica, 8 de Mont-roig del Camp,
19.Obres. Expedient 5182/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. del ter núm. 4 de
la urbanització Via Marina
20.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

