ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 de juliol de 2020
2. Serveis Econòmics. Expedient 5187/2020. Aprovar la sol·licitud de fraccionament de
pagament de la liquidació per la renovació de l’ocupació de la via publica amb taules i
cadires de l’exercici 2019 del Bar A Prop.
3. Serveis Econòmics. Expedient 219/2017.Aprovar la liquidació del 1r semestre de
2020, segons conveni de col·laboració signat en data 1 de maig de 2012 entre
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis
de Salut (GIPSS) per la cessió de l’ús dels espais per la prestació dels serveis de
rehabilitació.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1415/2020. Aprobar la asignación recibida por parte de
Enresa en fecha 7 de febrero de 2020, en beneficio de los municipios definidos como
afectados por la Central Nuclear Vandellós I y II, correspondiente al 1º pago de 2020.
5. Serveis Econòmics. Expedient 14837/2019. Estimar la sol·licitud d’ajornament de
pagament de quatre liquidacions en voluntària amb clau de cobrament 43093-9312019-03-2, 43-093-931-2019-04-2, 43-093-320-2020-10-3 i 43-093931-2020-01-2 i
dels expedients executius de BASE- Gestió d’ingressos, número 2019/69093 i
2020/5334.
6. Impuls Econòmic Expedient 4143/2020. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Tarragona per accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament
empresarial 2020.
7. Turisme- Exp. 711/2020. Aprovar la devolució dels ingressos corresponents als preus
públics de la participació a la Fira del Vi de Miami Platja 2020, suspesa per part de
l’Ajuntament per motiu de la crisi del COVID19.
8. Turisme. Expedient 10/2020. Conveni Estació Nàutica 2020.

1

9. Educació. Expedient 1233/2020. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de
transport escolar per al curs 2019-2020.
10.Entorn Natural. Expedient 3364/2020. Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del
Baix per l’arranjament d’un tram del camí de Vilanova d’Escornalbou. Fase II, exercici
2019 i aprovar-ne el conveni de col·laboració.
11.Contractació. Expedient 14894/2019. Adjudicar el contracte de serveis consistent en
la redacció del document urbanístic de la Modificació Puntual del POUM de Montroig del Camp en determinats àmbits de l’Avinguda Barcelona.
12.Contractació. Expedient 5066/2020. Adjudicar el contracte de serveis consistent en
l’elaboració d’un estudi de població i d’habitatge per al municipi de Mont-roig del
Camp.
13.Contractació. Expedient 5065/2020. Adjudicar el contracte de serveis consistent en la
redacció d’un anàlisi ambiental de l’Avinguda Barcelona i del seu entorn per l’informe
ambiental de les modificacions del POUM de Mont-roig del Camp.
14.Contractació. Expedient 4484/2020. Declarar deserta la licitació per l’atorgament a
tercers de l’autorització demanial per l’explotació del bar de la piscina municipal de
Mont-roig del Camp per la temporada d’estiu de 2020.
15.Disciplina: Expedient 4192/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una
presumpta infracció urbanística.
16.Obres. Expedient 6860/2019. Concedir la llicència consistent en la construcció de
dues piscines privades, situades al c. Prat de la Riba núm. 9 urb. Club Mont-roig.
17.Expedient 4104/2020. Requerir l’esmena de les deficiències plantejades pels Serveis
Tècnics Municipals en la tramitació de la llicència per a l’exercici de l’activitat
d’atraccions firals per la temporada d’estiu 2020 a l’av. de Barcelona, 133-135 de
Miami Platja
18.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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