Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2021/15

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Data i hora
Lloc

Ordinària

14 / d’abril / 2021 a les 9:15
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 d'abril de 2021.
2. Intervenció Expedient 2073/2020. Aprovar la factura corresponent a les despeses
indirectes del manteniment del servei de sanejament de Mont-roig del Camp del
2020.
3. Cadastre. Expedient 3507/2021. Inadmitir el Recurso de reposición interpuesto contra
la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV26493, en base a que el recurso
presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por
la norma que regula los tributos municipales.
4. Cadastre. Expedient 2808/2021. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de la finca registral 25671, atès que no ha existit
increment de valor del terreny, i en conseqüència no es compleix el fet imposable de
l’IIVTNU.
5. Cadastre. Expedient 1595/2020. Estimar la petición de no liquidar, en estos casos
concretos de las registrales 3526/N y 13959, debido a la naturaleza de terreno rústico
de la primera, y a que no ha existido incremento de valor en la transmisión de los
terrenos en la segunda, en consecuencia, no se cumple el hecho imponible del
IIVTNU.
6. Contractació. Expedient 2577/2021. Adjudicar la contractació del subministrament de
7 subscripcions de llicències de programari Autocad per l’àrea d’urbanisme de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
7. Contractació. Expedient 3301/2021. Adjudicar el contracte de servei d'un curs semipresencial d’Olivicultura de precisió inclòs dins el Pla de Formació 2021.
8. Disciplina. Expedient 550/2021. Imposar multa coercitiva per incompliment d’ordre
de restauració de la legalitat urbanística alterada.

9. Infraccions. Expedient 2712/2021. Iniciar el corresponent procediment sancionador
en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
10.Urbanisme. Expedient 2271/2021. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a la construcció
d’una piscina situada a l’av. de Reus, núm. 33 de Mont-roig del Camp.
11.Activitats.Expedient 11064/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment
d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de comerç al detall d’articles de
decoració de Nadal situat a l’avinguda Barcelona, 64 local 6 de Miami Platja.
12.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

