Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2021/3

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria
Data i hora
Lloc

Ordinària
20 / de gener / 2021 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 13 de gener de 2021.
2. Serveis Econòmics. Expedient 219/2021. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa
per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans per l’exercici 2021 de
l’habitatge deshabitat sense subministrament d’aigua ni electricitat, situat al carrer
Oleastrum 48.
3. Serveis Econòmics. Expedient 10335/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del
termini de pagament pel fraccionament de l' expedient executiu de BASE- Gestió
d’ingressos, número 55731/2013.
4. Serveis Econòmics Expedient 197/2021.Aprovar la sol·licitud d’ampliació del termini
de pagament pel fraccionament de l' expedient executiu de BASE- Gestió d’ingressos,
número 19052/2012.
5. Serveis Econòmics Expedient 36/2021. Aprovar la modificació de la liquidació de la
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per
a aparcament de de la , placa número 1040 situada al carrer Mallorca, 77, per no ser
subjecte passiu.
6. Serveis Econòmics. Expedient 11432/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de
la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici
2020 del local situat al carrer Agustí Sardà 35 de Mont-roig de Camp, per error de
tarifa.
7. Cadastre. Expedient 144/2021. Estimar la sol·licitud d’exempció de la plusvàlua
municipal, a causa de la dació en pago de l’habitatge habitual, atès que es
compleixen els condicionants d’aplicació.
8. Cadastre. Expedient 80/2021. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la
documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU).

9. Cadastre. Expedient 8489/2020. Estimar la petició de baixa de les
liquidacions PV25901 i PV25900, i devolució dels imports, mes els corresponents
interessos de demora, atès que no ha existit increment de valor del terreny, i en
conseqüència no es compleix el fet imposable de l’IIVTNU.
10.Cadastre. Expedient 9044/2020. Inadmetre la sol·licitud d’exempció de la plusvàlua
municipal, expedient PV21053, atès que la petició es extemporània al efectuar-la
havent transcorregut amb escreix el temps que tenia per fer-ho.
11.Impuls Econòmic Expedient 4282/2020. Aprovar la devolució de les fiances del curs
de francès 2020
12.Impuls Econòmic Expedient 3984/2020. Aprovar la devolució de les fiances del curs
de vetlladora escolar 2020
13.Contractació. Expedient 9512/2020. Adjudicar el servei de tractament preventiu
contra la legionel·la als edificis municipals i zones verdes amb fonts ornamentals del
terme municipal de Mont-roig del Camp per l’any 2021.
14.Contractació. Expedient 8111/2019. Aprovar la certificació núm. 4 (última), l’acta de
preus contradictoris i la factura de les obres d’adequació de l’entorn del Club de Mar.
15.Contractació. Expedient 4648/2017. Desestimar el recurs de reposició contra l’acord
d’incautació de la fiança de la guingueta 14 dipositada per l’explotació comercial a les
platges de Mont-roig del Camp durant la temporada 2018.
16.Activitats. Expedient 10299/2020. Comunicar el compliment de tots el requisits de
formalització del règim de comunicació per a l’exercici de taller de fusteria al carrer
dels Jurats,15 de Mont-roig del Camp
17.Activitats. Expedient 10664/2020. Comunicar el compliment de tots el requisits de
formalització de la declaració responsable per al canvi de titularitat de l’exercici de
l’activitat de merceria a la Av. de Reus, 4 de Mont-roig del Camp
18.Obres. Expedient 4803/2020. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i
executiu per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la
situada al c. del Perelló núm. 33.
19.Afers sobrevinguts.

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

