Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2021/10

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / de març / 2021 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 3 de març de 2021.
2. Serveis Econòmics. Expedient 1090/2021. 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 1920/2021. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua
PV26221, clau de cobrament 43-093-352-2020-06-0026221, i efectuar nova liquidació,
per error manifest en les posicions del transmitent i adquirent.
4. Contractació. Expedient 10670/2020. Aprovar la certificació número 1 i final, acta de
recepció de l’obra i la factura corresponent de l’obra de pavimentació de dos zones
del parc Lili Álvarez de Miami Platja.
5. Contractació. Expedient 10630/2020. Adjudicar la contractació d’un servei de suport
informàtic per la infraestructura de servidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
6. Contractació. Expedient 1971/2020. Ajornar l’espectacle de monòlegs protagonitzat
per Sara Escudero representada per l’empresa Zona de Baile, SL i consensuar una nova
data per dur a terme aquesta actuació.
7. Contractació. Expedient 11/2016. Desestimar la sol·licitud de devolució de la garantia
definitiva dipositada per les obres per la reparació dels parcs del municipi de Montroig del Camp-Fase 2.
8. Activitats. Expedient 5650/2019. Requerir l’esmena de les deficiències plantejades
pels Serveis Tècnics Municipals en la tramitació del canvi de titularitat de l’activitat
bar “Dalton” al c/ Aureli Escarré, 6 de Mont-roig del Camp.
9. Activitats. Expedient 7247/2018. Requerir l’esmena de les deficiències

plantejades pels Serveis Tècnics Municipals en la tramitació del canvi de titularitat de
l’activitat de bar i restaurant “El Rancho” a l’Av. Barcelona, 160 de Miami Platja.
10.Obres. Expedient 7627/2018. Estimar parcialment la renúncia de la llicència d’obres
consistent en la construcció de dos habitatges al c. Amposta, 35, a nom de Chimeno
Bahia, SL.
11.Obres. Expedient 77/2019. Concedir transmissió de titularitat i pròrroga de la llicència
consistent en la construcció de cinc habitatges a l’Av. Veracruz núm. 79 de Miami
Platja.
12.Regidoria de Platges. Expedient 10155/2020. Lloguer finca Les Pobles.
13.Afers sobrevinguts.
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

