Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2020/42

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria
Data i hora
Lloc

Ordinària
18 / de novembre / 2020 a les 11:00
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 11 de novembre de 2020.
2. Intervenció Expedient 2073/2020. Aprovar les factures de manteniment del servei de
sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, de l’abril al juliol
del 2020, esmenant l’acord adoptat per la Junta de Govern local en la sessió del dia 4
de novembre de 2020 per advertència d'error material.
3. Intervenció. Expedient 10132/2020. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei
d’Ocupació de Catalunya, per la pròrroga d’un AODL, 2020.
4. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020.Aprovar el pagament dels recursos a compte
a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a l’ Entitat Urbanística
Col·laboradora Pins de Miramar procedents de la liquidació voluntària del mes de
setembre de 2020 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos5. Serveis Econòmics. Expedient 4585/2020. Aprovar l’ingrés dels ajuts a les escoles
bressol municipals del Consell Comarcal del Baix Camp, del curs 2019/2020.
6. Serveis Econòmics. Expedient 10178/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici
2019 i 2020 de l’habitatge situat a l’avinguda Catalunya, 7 D 03 04 per no ser
subjecte passiu
7. Cadastre. Expedient 9868/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la
documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU).
8. Cadastre. Expedient 9039/2020. Desestimar la petición de no liquidar el impuesto,
básicamente porque de la comparativa de los valores de adquisición y transmisión se
comprueba que ha existido aumento de valor, por lo que la liquidación debe
practicarse.

9. Cadastre. Expedient 8490/2020. Desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la liquidación de plusvalía municipal PV25499, en el que se solicita la
anulación y devolución de la cuota, puesto que la recurrente no ha probado la
pretendida pérdida de valor del suelo, al no aportar las valoraciones requeridas, y
porque los valores catastrales del suelo indican que si ha existido incremento de
valor.
10.Cultura. Expedient 9585/2020. Aprovar la convocatòria per concurrència competitiva
de subvencions a entitats locals per a activitats, actuacions i programes de suport en
l’àmbit de la cultura, per a l’any 2020.
11.Serveis Jurídics. Expedient 5491/2019. Donar compte de la sentència 177/2020 de
data 30 d’octubre de 2020 envers al RO 42/2019-A.
12.Serveis Jurídics. Expedient 4397/2017. Donar compte de la sentència 171/2020 de
data 29 d’octubre de 2020 envers al PA 84/2017-A.
13.Contractació. Expedient 9878/2020. Adjudicar el subministrament de 10 bancs de
fusta destinats al parc esportiu Lilí Álvarez.
14.Contractació. Expedient 9877/2020. Adjudicar el contracte de subministrament
consistent en la senyalització comunicativa del Parc esportiu Lilí Álvarez, per part de
l’empresa Garamond Publicitat S.L..
15.Contractació. Expedient 8432/2020. Adjudicar el contracte de servei
d’acompanyament, assessorament i suport en les campanyes informatives per a la
recollida selectiva al barri i les corresponents adaptacions a diversos formats.
16.Contractació. Expedient 3811/2020. Aprovar la certificació número 1 de les obres
d’enderroc per ruïna imminent situat al c. Mare de Déu de la Roca, 64 de Mont-roig
del Camp.
17.Activitats. Expedient 463/2016. Declarar conclòs el procediment d’esmena de
deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per a
l’exercici de l’activitat de comerç al detall de roba “Duna” a l’av. Barcelona, 91, de
Miami Platja i comunicar, si s’escau, el compliment de tots els requisits de
formalització del regim de comunicació per a l’exercici de l’activitat en qüestió.
18.Activitats. Expedient 933/2020. Iniciar el corresponent expedient de procediment
d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat de reparació i venda d’equips
informàtics «PCiMOBIL» a la Av Barcelona, 151 Local 6 de Miami Platja
19.Obres. Expedient 4254/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una
piscina privada a la parcel·la situada al c. del Xiprer núm. 7 de la urbanització Pi Alt.
20.Obres. Expedient 8518/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una
piscina privada i enderroc edificació auxiliar a la parcel·la situada al c. de Navarra
núm. 32.
21.Disciplina. Expedient 3673/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat
urbanística.
22.Disciplina. Expedient 3683/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una
presumpta infracció urbanística.
23.Disciplina. Expedient 3681/2020. Iniciar el procediment sancionador a causa d’una
presumpta infracció urbanística.
24.Disciplina. Expediente 4802/2020. Imponer multa coercitiva por incumplimiento de
orden de ejecución.
25.Disciplina. Expediente 9814/2020. Imponer la segunda multa coercitiva por
incumplimiento de orden de ejecución.

26.Disciplina. Expediente 9854/2020. Imponer la segunda multa coercitiva por
incumplimiento de orden de ejecución.
27.Disciplina. Expedient 9851/2020 Imposar la tercera multa coercitiva per
incompliment d’ordre d’execució.
28.Disciplina. Expedient 9848/2020. Imposar la tercera multa coercitiva per
incompliment d’ordre d’execució.
29.Disciplina. Expediente 9847/2020. Imponer la tercera multa coercitiva por
incumplimiento de orden de ejecución.
30.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

