Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2021/2

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

13 / de gener / 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 7 de gener de 2021.
2. Serveis Econòmics. Expedient 8919/2020. Desestimar la sol·licitud de dispensa de
garantia per l’ajornament de pagament sol·licitat a BASE - Gestió d’Ingressos Localper la liquidació de l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana exercici 2019 i
2020 carrer Pere Antoni Torres i Jordi, 21 urbanització Bonmont Catalunya.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8906/2020. Desestimar la sol·licitud de dispensa de
garantia per l’ajornament de pagament sol·licitat a BASE - Gestió d’Ingressos Localper les liquidacions de l’Impost de Bens immobles de Naturalesa Urbana de l’exercici
2020 del carrer Rabassades, 8 de la urbanització Bonmont Catalunya.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1112/2020. Aprovar, si s’escau, 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).
5. Cadastre. Expedient 8374/2020. Desestimar les al·legacions contra la plusvàlua
municipal PV26051, bàsicament per que no s’han aportat les taxacions de les
valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl entre les dates
d’adquisició i transmissió; i en el fet que l’evolució dels valors cadastrals del sòl
mostren un increment.
6. Cadastre. Expedient 11487/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 28616, atès que no ha existit
increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de
l’IIVTNU.

7. Serveis Socials. Expedient 8069/2020. Modificació del 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
8. Educació. Expedient 1233/2020. Aprovar, si s’escau, la liquidació del transport escolar
al Consell Comarcal del Baix Camp corresponent al curs escolar 2019/2020.
9. Contractació. Expedient 11555/2020. Adjudicar el contracte de subministrament de 17
portàtils per l’aula TIC.
10. Contractació. Expedient 10794/2017. Aprovar la devolució de la fiança
definitiva dipositada pel contracte de subministrament i col·locació de
papereres al terme municipal de Mont-roig del Camp.
11.Afers Sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

