
  

  

    

    Expedient núm.:         Òrgan col·legiat:  

    JDGL/2020/40  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de  Ordinària 

convocatòria  

Data i hora                         4 / de novembre / 2020 a les 11:00  

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 28 d'octubre de 2020. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 9529/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 
2020 dels habitatges situats al carrer Illa de Cabrera, 6 1 00 01, Carrer Cambrils, 5 i 
carrer Fúcsies, 4 per no ser subjecte passiu. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1112/2020. Aprovar 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. Cadastre. Expedient 3389/2020. Estimar la solicitud de no liquidar el impuesto en los 
casos demostrados de minoración del valor del suelo. Desestimar la solicitud de no 
liquidar en los casos que no ha quedado probado la pretendida minoración. 

5. Cadastre. Expedient 3509/2020. Desestimar la solicitud de no liquidar puesto que no 
ha quedado probada la pretendida minoración. 

6. Intervenció Exp. 2073/2020. Aprovar les factures de manteniment del servei de 
sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, de l’abril al juliol 
del 2020. 

7. Esports. Expedient 9193/2020. Aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats 
locals en règim de concurrència competitiva per la promoció de l'esport per a l'any 
2020. 

8. Impuls Econòmic. Expedient 8780/2020. Aprobar la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para impulsar la contratación de trabajadores parados en las 
empresas del municipio para el año 2020 

9. Impuls Econòmic. Expedient 8799/2020. Aprobar la convocatoria para la  

 



  

  

concesión de subvenciones para impulsar la apertura de establecimientos 
comerciales en el núcleo antiguo de Mont-roig del Camp para el año 2020 

10. Educació. Expedient 14016/2019. Aprovar el Conveni de col·laboració entre   
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp per al suport de la unitat d’escolarització compartida de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant. 

11. Cultura. Expedient 4697/2019. Aprovar la justificació presentada i reconèixer 
l'obligació total, de les subvencions atorgades durant el 2019 mitjançant concessió 
directa amb convenis de col·laboració per al finançament de despeses per la 
promoció de la cultura a diverses entitats culturals de Mont-roig del Camp. 

12. Contractació. Expedient 9111/2020. Adjudicar el servei consistent en l’aixecament 
topogràfic en el sector Sud 4 de dinamització econòmica Els Comellarets de Mont-
Roig del Camp. 

13. Contractació. Expedient 4290/2020. Actualitzar els preus del servei de manteniment 
dels quatre aparells elevadors de diverses dependències municipals. 

14. Contractació. Expedient 9611/2020. Adjudicar el subministrament de llicències d’ús 
dels tallafocs corporatius de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp 

15. Disciplina. Expedient 4879/2020. Aprovar l’aplaçament del pagament de la liquidació 
de la taxa per l’expedició d’un certificat edificacions existents i prescripció de l'acció 
de restauració de la legalitat urbanística demanat, atès que l’elevat import de la taxa 
impedeix a la interessada, actualment, fer front al pagament. 

16. Disciplina urbanística. Expedient 12397/2019. Sol·licitar L’AUTORITZACIÓ JUDICIAL 
per entrar a la finca situada al c/ de les Rabassades, 31, esc. E, pta. 3, de la 
Urbanització Bonmont Terres Noves, al municipi de Mont-roig del Camp, de 
titularitat  a favor de les persones propietàries, amb NIF 4****439X i 4****492N, per 
poder procedir a l’enderroc de les obres efectuades a l’esmentada finca. 

17.Disciplina urbanística: Expedient 3629/2020. iniciar el procediment sancionador a 
causa d’una presumpta infracció urbanística. 

18.Disciplina urbanística: Expedient 3628/2020. Iniciar el procediment de restauració de 
la legalitat urbanística. 

19.Disciplina urbanística: Expedient 10869/2018. Desestimar, si escau, la sol·licitud 
presentada pel Sr. Antoni Pico Gorina, de data 23 d’octubre de 2020, en relació a les 
obres d’execució forçosa de forma subsidiària al c/ de les Rabassades 27, casa 2, de la 
Urbanització Bonmont Terres Noves, per a restaurar la legalitat urbanística alterada. 

20.Activitats. Expedient 7943/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment 
d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de comerç de llaminadures 
«Dulce Vida» a la Av del Mar, 16 Local 2 de Mont-roig del Camp. 

21.Activitats. Expedient 10401/2019. Declarar conclòs el procediment d’esmena de 
deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per a 
l’exercici de l’activitat de comerç de souvenirs a l’av. Barcelona, 154 bis de Miami 
Platja; i comunicar, si s’escau, el compliment de tots els requisits de formalització del 
regim de comunicació per a l’exercici de l’activitat en qüestió. 

22.Regidoria de Platges. Expedient 8897/2020. Pla d'Usos 2021 

23.Regidoria de Platges. Expedient 9682/2020. Bandera Blava 2021 

24.Serveis Socials. Expedient 8069/2020. Aprovar el conveni de col·laboració entre  



  

  

 l’assemblea local de la Creu Roja Espanyola de Mont-roig del Camp i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp en matèria d’actuacions socials  

25.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

 


