ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 8 de juliol de 2020.
2. Cadastre. Expedient 5207/2020. Estimar lo solicitado, y conceder una prórroga para la
presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU.
3. Cadastre. Expedient 4041/2020. Desestimar la solicitud de no liquidar el impuesto, en
base a que no queda probada la pretendida minoración del valor del suelo.
4. Contractació. Expedient 4348/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei per
la redacció del projecte de les obres de millora, d'instal·lació de mobiliari urbà i
plantació d'arbres a l'av. del Mar, av. Saragossa i c. Diputació fins l'av. Príncep
d'Espanya de Miami Platja dins l'àmbit del Pla de Barris.
5. Educació. Expedient 4884/2020. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació
i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb
formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, a
l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp.
6. Joventut. Expedient 1939/2020. Aprovar, si s’escau, la devolució dels ingressos
corresponents als preus públics de l’activitat del programa Tok’l2: Esquiada 2020,
suspesa per part de l’Ajuntament per motiu de la crisi del COVID19.
7. Salut Pública. Expedient 3031/2020. Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació
de Tarragona pel servei de control de plagues, 2020.
8. Medi Ambient. Expedient 5716/2020. Aprovar sol·licitar una subvenció per la Gestió
forestal al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2020.
9. Disciplina. Expedients 12086/2019 i 11671/2018. Declarar, si escau, la prescripció de
l’acció de restauració de les obres de construcció del mur i l’escala que dona accés a

la planta soterrani des de la planta primera entre l’habitatge 1 i 2 a l’av. Palmeres 1416 i arxivar, si escau, l’expedient 11671/2018 de denúncies d’obres.
10.Disciplina urbanística. Expedient 3873/2020. Resolució, si escau, del procediment
d’ordre d’execució.
11.Disciplina urbanística. Expedient 3299/2020. Arxiu, si escau, l’expedient de multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
12.Disciplina urbanística. Expediente 2014/2020. Resolución, si procede, del
procedimiento de orden de ejecución.
13.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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