ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 12 d'agost de 2020.
2. Intervenció Expedient 9869/2019. Aprovar la justificació presentada i reconèixer
l'obligació total, de la subvenció mitjançant conveni de col·laboració 2019 per
realitzar el projecte titulat “El Paisatge dels Genis”.
3. Impuls Econòmic Expedient 386/2019. Aprovar la justificació i reconeixement de
l’obligació de les subvencions per impulsar l'emprenedoria al municipi de Mont-roig
del Camp per al 2019
4. Cadastre. Expedient 2207/2020. Estimar la solicitud de practicar la baja de las
liquidaciones del IIVTNU, de los inmuebles relacionados y devolución de los importes,
puesto que en las transmisiones no han existido incrementos de valor del suelo.
Desestimar la baja de la plusvalía municipal PV 25385, puesto que no queda probada
la pretendida minoración en el valor del suelo.
5. Contractació. Expedient 6935/2020. Adjudicar el contracte de subministrament
consistent en l'adquisició d'onze caixes metàl·liques per a restes vegetals.
6. Contractació. Expedient 6698/2020. Adjudicar el contracte de servei de manteniment
de les calderes de gas per a la calefacció i aigua calenta sanitària dels poliesportius de
Mont-roig del Camp i de Miami Platja.
7. Contractació. Expedient 6510/2020. Adjudicar el contracte de servei consistent en la
nebulització de les zones afectades per la processionària al terme municipal de Montroig del Camp. Setembre 2020-Desembre 2020.
8. Disciplina: Expedient 12397/2019. Desestimar el recurs de reposició interposat a la
resolució de l’expedient d’execució forçosa, de forma subsidiària, incoat per fer cas
omís a l’ordre de restauració de la legalitat dictada per aquesta Corporació.
9. Disciplina urbanística. Expediente 11846/2019. Aprobar la reducción de la sanción
por haber restaurado la legalidad.
10.Disciplina Urbanística. Expediente 11837/2019. Sobreseimiento del procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística alterada, por restauración de la legalidad.
11.Obres. Expedient 3486/2020. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i
executiu per la instal·lació d’un ascensor a un edifici plurifamiliar situat al c.
Ferrocarril núm. 1, de Miami Platja.

12.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
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