Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2020/45

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

9 / de desembre / 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://montroig.eadministracio.cat»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 de desembre de 2020.
2. 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).
3. Cadastre. Expedient 10091/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto que no ha
existido incremento de valor en la transmisión de los terrenos, y en consecuencia no
se cumple el hecho imponible del IIVTNU.
4. Cadastre. Expedient 8477/2020. Estimar el recurs de reposició interposat contra la
liquidació de plusvàlua PV25987, donant-la de baixa, clau de cobrament 43-093-3522020-05-0025987, i/o devolució de l’import, segons procedeixi, atès que ha quedat
provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
5. Cadastre. Expedient 8443/2020. Desestimar la sol·licitud de devolució de la quota,
atès que el fet imposable i la generació de la liquidació de plusvàlua municipal es
produeix abans de la publicació de la Sentencia del TC 59/2017, la qual no te efectes
retroactius.
6. Cadastre. Expedient 8435/2020. Estimar el recurs de reposició interposat contra la
liquidació de plusvàlua PV25972, donant-la de baixa, clau de cobrament 43-093-3522020-05-0025972, i/o devolució de l’import, segons procedeixi, atès que ha quedat
provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
7. Contractació. Expedient 10781/2020. Adjudicar el contracte de subministrament
d’unes lletres decoratives prefabricades amb la nomenclatura de Mont-roig del
Camp i de Miami Platja per a la seva ubicació a punts estratègics dels municipi.

8. Contractació. Expedient 10363/2020. Adjudicar el servei consistent en un estudi de
localització, identificació i cens de les colònies de gats ferals del terme Municipal de
Mont-roig.
9. Contractació. Expedient 10072/2020. Adjudicar el contracte del servei per a dur a
terme el projecte integral de manteniment i senyalització d’un tram de la xarxa de
camins municipal d’acord amb les propostes de rutes de senderisme del municipi.
10.Contractació. Expedient 10668/2020. Adjudicar el contracte de subministrament i
instal·lació d’una porta per l’Escola Mare de Déu de la Roca.
11.Contractació. Expedient 3834/2020. Aprovar la certificació número 3 de les obres
d’enderroc, per ruïna imminent de l’immoble situat al c. De la Pica, 11 de Mont-roig
del Camp.
12.Entorn Natural. Expedient 9186/2020. Aprovar les memòries valorades del programa
de manteniment i conservació de les lleres públiques en trams urbans 2020-2021, al
terme municipal de Mont-roig del Camp: Barranc de la Cala Santa Fe, Riu Llastres,
Barranc de Rifà i barranc de la Palma Negra.
13.Obra Pública. Expedient 9980/2020. Aprovar la documentació tècnica per les obres
d’adequació de la cuina al Casal d’Avis de Miami Platja.
14.Obres. Expedient 4746/2020. Correcció d’error material advertit a l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2020, referent a la concessió de
llicència consistent en la construcció d’una piscina privada prefabricada, situada al c.
dels Castanyers núm. 20 de la urbanització Rustical Mont-roig.
15.Urbanisme. Expedient 12765/2019. Comunicar el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per les obres de canvi
d’ús i reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c. Conca,
núm. 20 de Miami Platja
16.Activitats. Expedient 3506/2019. Declarar conclòs el procediment d’esmena de
deficiències incoat per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de restaurant
al c/ Baixada de la Platja Cristall, 12 de la urbanització Platja Cristall
17.Activitats. Expedient 933/2020. 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 reparació i venda d’equips informàtics «PCiMOBIL» a la Av
Barcelona, 151 Local 6 de Miami Platja
18.Activitats. Expedient 192/2016. Declarar la baixa per l’exercici de l’activitat de base
de transport sanitari en ambulància a l’av. Reus, 40 de Mont-roig del
Camp
19.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

