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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 de setembre de 2020. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 7500/2020. Aprovar, si s’escau, el traspàs Base – Gestió d’Ingressos Locals, 

de l’import pagat per la taxa de la llicència a d’ocupació del bé de domini públic (terrasses 2019) 

expedient 7400/2019 nom de la senyora Susana Domnui, per estar signada la providència de a 

constrenyiment. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 7492/2020. Aprovar, si s’escau, la devolució de l’import ingressat per error 

a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a nom de la senyora Verònica Moncunill Fernàndez.  

4. Serveis Econòmics. Expedient 7497/2020. Aprovar, si s’escau, el traspàs a Base – Gestió d’Ingressos 

Locals, de l’import pagat per la taxa de la llicència d’ocupació del bé de domini públic (terrasses 2019) 

expedient 7844/2019 a nom de la senyora Sílvia Gabriela Lixandru, per estar signada la providència de 

constrenyimenT. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 3626/2020. Aprovar, si s’escau, les liquidacions realitzades per 

Base-Gestió d’ingressos, corresponents al segon trimestre de 2020. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 7180/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la liquidació 

de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020 

del local tancat situat al carrer Soria, 12 de Miami Platja. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 7498/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la liquidació 

de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020 

del local situar al carrer Ponent 10 de Montroig del Camp, com local tancat. 

8. Intervenció Exp 7541/2020. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció a la Diputació de 

Tarragona per les despeses amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la 

COVID19, 2020. 
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9.Intervenció Exp 7545/2020. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció a la 

Diputació de Tarragona per la realització d’accions que fomentin la reactivació 

ocupacional i econòmica amb motiu de la COVID19, 2020. 

10.Cadastre. Expedient 6353/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 

documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 

11.Cadastre. Expedient 7445/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 

documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 

12.Cadastre. Expedient 4357/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 

documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 

13.Impuls Econòmic. Expedient 1605/2020. Aprovar, si s’escau, el preu públic dels cursos 

formatius 2020. 

14.Contractació. Expedient 5211/2020. Adjudicar el contracte d’obres consistent en la 

reforma interior de l’edifici K2 de Miami Platja, per la creació de l’oficina de serveis 

socials de Miami Plata. 

15.Serveis Socials. Expedient 718/2020. Aprovar la justificació presentada i reconèixer 

l'obligació, de les subvencions atorgades als centres educatius de secundària del 

municipi, per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del 

municipi de Mont-roig del Camp, curs 2019-2020 

16.Disciplina Urbanística. Expediente 798/2020. Resolver, si procede, el procedimiento 

de restauración de la legalidad urbanística. 

17.Disciplina urbanística. Expediente 14274/2019. Resolución, si procede, del 

procedimiento sancionador a causa de una presunta infracción urbanística. 

18.Disciplina. Expediente 2210/2020. Resolución, si procede, el procedimiento de 

orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento público. 

19.Disciplina urbanística. Expedient 7194/2020. Iniciar, si escau, el procediment d’ordre 

d’execució de conservació, salubritat i ornament públic. 

20.Disciplina. Expediente 4802/2020. Estimar parcialmente, si procede, las alegaciones a 

la incoación de multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución 

inmediata. 

21.Disciplina. Expedient 2798/2020. Imposar, si escau, multa coercitiva per 

incompliment d'ordre d'execució. 

22.Disciplina. Expedient 7214/2020. Iniciar, si escau, el procediment d’ordre d’execució 

de conservació, salubritat i ornament públic 

23.Cultura. Expedient 6779/2020. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género rebuda per la Secretaria de Estado de 

Igualdad, per l’any 2019-2020. 

24.Afers Sobrevinguts. 

 

 

B) Activitat de control 
--- 
C) Precs i preguntes 
--- 
 

 

 

 

  


