Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2019/40

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

16 / d’octubre / 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 9 d'octubre de 2019
2. Intervenció. Expedient 12386/2019.Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions.
3. Cadastre. Expedient 1657/2019. Estimar la petició i no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 5084/N, atès que ha quedat
demostrada la minoració en el valor del sòl i la no realització del fet imposable
del tribut.
4. Cadastre. Expedient 1661/2019. Estimar la petició i no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 16174, atès que ha quedat
demostrada la minoració en el valor del sòl i la no realització del fet imposable
del tribut.
5. Cadastre. Expedient 7308/2019. Desestimar la petición que se hace de no
liquidar el impuesto, puesto que el interesado no ha probado la inexistencia
del hecho imponible.
6. Cadastre. Expedient 8910/2019. Desestimar la solicitud de devolución de la
cuota de la autoliquidación, puesto que no se ha presentado un dictamen
pericial que acreditara la pérdida de valor del suelo alegada.
7. Impuls Econòmic: Expedient 8714/2019. Acceptar, si s’escau, la Resolució de
concessió del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció per la
contractació de 3 joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, 2019.
8. Impuls Econòmic: Expedient 12135/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit
9. Regidoria de Turisme. Expedient 12033/2019. Donar compte, si s'escau, del
canvi de dos membres de la Taula de Turisme
10.Contractació. Expedient 11136/2019. Aprovar, si s’escau, el subministrament
de divers material elèctric per la Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig
del Camp.

11.Contractació. Expedient 11703/2019. Aprovar, si s’escau, la compra de
novetats bibliogràfiques per a les biblioteques municipals de Mont-roig i Miami
Platja.
12.Contractació. Expedient 12087/2019. Aprovar, si s’escau, el lloguer de les
llums i decoracions de Nadal 2019
13.Activitats. Expedient 2934/2017.Atorgar, si s’escau, el tràmit d’esmena de
deficiències per l’exercici de l’activitat d’exposició, venda i taller de vehicles, i
bar amb cafeteria al polígon 9, parcel.la 15 de la Partida Pobles
14.Activitats. Expedient 1671/2019. Estimar les al•legacionsi deixar sense efecte,
si s’escau, l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la seva sessió
ordinària de data 27 de febrer de 2019, en el qual s’atorgava el tràmit
d’esmena de deficiències per al canvi de titularitat de l’activitat de bar i
restaurant al pg. Marítim, 116 de Miami Platja
15.Disciplina Urbanística. Expedient 9077/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
16.Disciplina Urbanística. Expedient 8940/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
17.Disciplina urbanística. Expedient 9583/2019. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
18.Disciplina urbanística. Expedient 848/2019. Resolució, si escau, del
procediment d’ordre d’execució.
19.Disciplina urbanística. Expedient 10317/2019. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
20.Disciplina Urbanística. Expedient 8995/2019. Sobreseïment, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
21.Disciplina urbanística. Expedient 10177/2019. Iniciar, si escau, el
corresponent procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció
urbanística.
22.Disciplina urbanística. Expedient 10176/2019. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
23.Disciplina urbanística. Expedient 2361/2019. Declaració, si escau, de ruïna
econòmica de l’immoble situat al c/ de Núñez de Balboa, 8.
24.Disciplina urbanística. Expedient 8874/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
25.Urbanisme. Expedient 11881/2019. Comunicar, si escau, el compliment de
tots els requisits de formalització del règim de comunicació de primera
ocupació per la construcció d’un habitatge situat al c. del Pi de Baltasar, núm.
38 de la urbanització Mont-roig Badia.
26.Urbanisme. Expedient 7310/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots
els requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació
per la reforma de l’habitatge entre mitgeres a la pl. de Mossèn Gaietà Ivern,
núm. 14 de Mont-roig del Camp
27.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

