ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15 de juliol de 2020.
2. Serveis Econòmics. Expedient 5500/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del
termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE-Gestió d’Ingressos- per
l’expedient executiu 2018/93779.
3. Serveis Econòmics. Expedient 5379/2020. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa
per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020 de
l’habitatge deshabitat sense subministrament d’aigua ni electricitat, situat al carrer
Montbrió, 34 1r.
4. Cadastre. Expedient 5831/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost,
bàsicament perquè de la comparativa dels preus escripturats, es desprèn que no ha
existit pèrdua patrimonial.
5. Cadastre. Expedient 5817/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la
documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU).
6. Cadastre. Expedient 3252/2020. Desestimar la solicitud de baja de las liquidaciones
de plusvalía PV25515, 25516, y 25517, puesto que no queda probada la pretendida
minoración del valor del suelo.
7. Cadastre. Expedient 4098/2020. Inadmitir el recurso de reposición por
extemporàneo. Inadmitir la iniciación del procedimiento especial de revisión de
actos firmes y declaración de nulidad de la liquidación. Desestimar la solicitud de la
iniciación de oficio del procedimiento de revocación
8. Impuls Econòmic. Expedient 5943/2020. Aprovar la sol·licitud d’autorització per l’ús
comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit.
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9. Educació. Expedient 2041/2020. Aprovar l’import a liquidar pel Consell Comarcal del
Baix Camp en concepte d’ajudes per assistència als menjadors escolars dels alumnes
de l’Escola Mare de Déu de la Roca, Escola Joan Miró i Escola Marcel·lí Esquius, curs
2020-2021 (gener – febrer – març).
10.Medi Ambient. Expedient 5812/2020. Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació
de Tarragona per a la Protecció i Defensa d’Animals Domèstics, 2020.
11.Serveis Jurídics. Expedient 9578/2019. Donar compte de la sentència
147/2020 envers al PA 175/2019-E.
12.Contractació. Expedient 5068/2020. Aprovar la contractació de la redacció d’un
estudi de mobilitat en relació a la transformació de l’Avinguda Barcelona del Nucli de
Miami Platja.
13.Contractació. Expedient 4081/2020. Aprovar la contractació del servei per la
redacció del projecte d'execució i de l'estudi bàsic de seguretat i salut, per
l'adaptació de tots els passos de vianants inclosos en l'àmbit del barri de la Florida de
Miami Platja, al municipi de Mont-roig del Camp dins l'àmbit del Pla de Barris.
14.Contractació. Expedient 3846/2020. Aprovar la contractació del servei de l’empresa
Moybu SCP, encarregada de desenvolupar un programa informàtic, per posar en
marxa el Banc del Temps, del barri de La Florida de Miami Platja.
15.Disciplina. Expediente 12969/2019. Desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de enero de
2020 que resuelve del procedimiento de orden de ejecución.
16.Disciplina urbanística. Expedient 15050/2019. Imposar la segona multa coercitiva per
incompliment d’ordre d’execució.
17.Disciplina urbanística. Expedient 3874/2020. Resolució del procediment d’ordre
d’execució.
18.Obres. Expedient 7285/2019. Estimar el recurs de reposició contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2019, pel que es va denegar la llicència
d’obres per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a l’av.
Londres, 28 de Miami Platja.
19.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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