Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2020/46

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

16 / 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 9 de desembre de 2020.
2. Serveis Econòmics. Expedient 11155/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de
la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament la placa número 1048 situada al carrer Uruguai, 8 casa 10,
per no ser subjecte passiu.
3. Serveis Econòmics. Expedient 10953/2020. Aprovar, si s’escau, la devolució de
l’import ingressat per duplicat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a nom de
l’empresa Ucraina Mediterranea SL.
4. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020. Aprovar el pagament dels recursos a
compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores: Zona Ranxos i Pueblo Azahar, Club Bonmont
Catalunya, Masos d’en Blader, Olivers i Pins de Miramar procedents de la liquidació
executiva del mes d’octubre de 2020 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos.
5. Serveis Econòmics. Expedient 10649/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del
termini de pagament pel fraccionament dels expedients executius de BASE- Gestió
d’ingressos, número 41079/2017.
6. Serveis Econòmics. Expedient 10644/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del
termini de pagament pel fraccionament dels expedients executius de BASE- Gestió
d’ingressos, número 16008/2020.
7. Cadastre. Expedient 8658/2020. Estimar la petició, donant de baixa la liquidació de
plusvàlua PV26281, clau de cobrament 43-093-352-2020-060026281, atès que ha
quedat provada la inexistència d’increment de valor del sòl.
8. Contractació. Expedient 10670/2020. Adjudicar, si s’escau, les obres de pavimentació
de dos zones del parc Lili Álvarez de Miami Platja.

9. Contractació. Expedient 10509/2020. Adjudicar el contracte de servei consistent en
la redacció del projecte d’execució que ha de definir i valorar les actuacions
necessàries per tal d’implantar la xarxa de carril bici en l’àmbit del Pla de Barris.
10.Contractació. Expedient 10859/2020. Adjudicar, si s’escau, la compra de 2 caixes
metàl·liques per a la deixalleria de Mont-roig del Camp.
11.Contractació. Expedient 13832/2017. Aprovar la cancel·lació de l’assegurança de
caució dipositada pel contracte de subministrament i instal·lació d’un punt de
recàrrega ràpida a la Plaça Tarragona de Miami Platja.
12.Contractació. Expedient 8111/2019. Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 4 i
última, l’acta de preus contradictoris, la factura de les obres d’adequació de l’entorn
del Club de Mar.
13.Serveis Jurídics. Expedient 6892/2019. Donar compte, si s’escau, de la sentència
318/2020 envers al PA 68/2019-A interposat per Construcciones y Proyectos Miami
2013,S.L.
14.Educació. Expedient 11015/2017. Aprovar, si s’escau, la cinquena addenda al 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 al Pla Educatiu
d’Entorn del curs 2020-2021.
15.Impuls Econòmic. Expedient 2601/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar l’emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2017.
16.Impuls Econòmic. Expedient 386/2019. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de les subvencions per impulsar l'emprenedoria al
municipi de Mont-roig del Camp per al 2019.
17.Urbanisme. Expedient 14713/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els
requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina situat al c. de la
República Argentina, núm. 44 de la urbanització Costa Zèfir
18.Activitats. Expedient 12226/2019. Comunicar el compliment de tots el requisits de
formalització de la comunicació de modificació no substancial de l’activitat de “BAR
amb terrassa” a “BAR amb terrassa i lloguer de Quads (sense aparcament de
vehicles)” a l’av. Barcelona, 40 esc. A, pta.2 de Miami Platja.
19.Disciplina. Acordar, si procede, ordenar el cumplimiento a la sentencia núm.
214/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, del Juzgado de lo
ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Tarragona, la cual desestima el recurso
contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de julio de 2018, de desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra la resolución del procedimiento de restauración de la legalidad
urbanística, expediente 9357/2017.
20.Afers Sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

