Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2020/47

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatoria

Ordinària

Data i hora

23 / 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 16 de desembre de 2020.
2. Serveis Econòmics. Expedient 9163/2020. Aprovar la sol·licitud de fraccionament pel
pagament de l’expedient 2605/2020 corresponent a la Taxa per renovació de
l’autorització de la parada número 53 del mercat setmanal de Miami Platja exercici
2020.
3. Cadastre. Expedient 5814/2020. Estimar la solicitud de no liquidar el impuesto del
IIVTNU, puesto que en las transmisiones no ha existido incremento de valor del
suelo.
4. Cadastre. Expedient 9644/2020. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua
municipal per la transmissió de l’immoble del c. Montbrio núm. 6, 4 00 20, atès que
ha quedat demostrada la minoració en el valor del sòl i la no realització del fet
imposable del tribut.
5. Cadastre. Expedient 11329/2020. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga para
la presentación de los documentos necesarios para liquidar el impuesto sobre el
Incremento de Valor del Suelo, por el motivo de transmisión lucrativa “mortis causa”,
la cual finaliza el día 5 de julio de 2021.
6. Cadastre. Expedient 11328/2020. Estimar la solicitud de baja, puesto que una vez
revisada se comprueba que la plusvalía municipal PV26307 contiene un error en el
porcentaje de transmisión, acordando la baja de dicha liquidación, y devolución del
importe en el caso que estuviere pagada. Proceder a una nueva liquidación.
7. Cadastre. Expedient 11264/2020. Estimar la baixa de les liquidacions de PV 26465PV26466-PV26471, baixa de les PV26467-26468-26469-26470 i la devolució de la
quota, si s’escau, en el cas que estiguessin les liquidacions pagades.

8. Cadastre. Expedient 6549/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente
porque no se han aportado los títulos previos, y no queda probada la pretendida
minoración del valor del suelo del inmueble concreto.
9. Cadastre. Expedient 8441/2020. Desestimar el recurs interposat contra les
liquidacions de plusvàlua PV25948-25949-25950, bàsicament per que no s’han
aportat les taxacions de les valoracions requerides que demostrin la minoració del
valor del sòl entre les dates d’adquisició i transmissió; i en el fet que l’evolució dels
valors cadastrals del sòl mostren un increment.
10.Cultura. Expedient 10251/2020. Aprovar l’atorgament de subvencions directes
mitjançant conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
l’entitat cultural Patronat Mare de Déu de la Roca.
11.Recursos Humans. Expedient 10438/2020. Aprovar el Conveni de cooperació
educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la
Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
12.Serveis Jurídics. Expedient 10527/2020. Donar compte de la sentència 328/2020
envers al PA 348/2020-A interposat per Banco Santander, S.A.
13.Serveis Jurídics. Expedient 6883/2019. Donar compte del Decret 101/2020 envers al
PA 106/2019-B.
14.Contractació. Expedient 11214/2020. Adjudicar el contracte de subministrament de
productes de propaganda útils per a la reducció i prevenció dels residus per la
ciutadania en l’àmbit del barri de La Florida.
15.Contractació. Expedient 11321/2020. Adjudicar el contracte de subministrament de
100 plaques informatives per la sensibilització dels abocaments de residus a les
clavegueres al Barri La Florida.
16.Contractació. Expedient 13971/2019. Aprovar el contracte dels serveis postals i
telegràfics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’any 2020.
17.Contractació. Expedient 7702/2017. Denegar la modificació dels preus que regeixen
en el contracte de concessió del servei públic de menjador escolar dels equipaments
municipals.
18.Contractació. Expedient 8111/2019. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern
Local de data 16 de desembre de 2020 relatiu a l’aprovació de la certificació núm. 4 i
última, l’acta de preus contradictoris, la factura electrònica i l’acta de recepció de les
obres d’adequació de l’entorn del Club de Mar.
19.Contractació. Expedient 2390/2020. Aprovar l’expedient per contractar les obres de
construcció de la xarxa de pluvials a l’avinguda Catalunya a Mont-roig del Camp, el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques i obrir la
licitació corresponent.
20.Contractació. Expedient 10641/2020. Adjudicar el subministrament de mobiliari urbà
per la urbanització Bonmont Terres Noves.
21.Contractació. Expedient 10567/2020. Adjudicar el servei de suport informàtic per la
infraestructura de servidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
22.Contractació. Expedient 271/2019. Aprovar la certificació 1 i única i la factura
corresponent de les obres d’enderroc de diverses obres a la finca situada al c.
Rabassades núm. 27 casa 2 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
23.Disciplina Urbanística. Expedient 9076/2020. Iniciar el procediment d’execució
forçosa en la modalitat d’execució subsidiària, en matèria de declaració de ruïna
econòmica, atorgant termini.
24.Disciplina Urbanística. Expedient 11245/2020. Acordar ordenar el compliment a la
sentència núm. 153, de data 22 de març de 2017, de la Secció tercera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

25.Disciplina Urbanística. Expedient 7194/2020. Resolució del procediment d’ordre
d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
26.Disciplina urbanística. Expedient 10177/2019. Resolució del procediment
sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
27.Disciplina Urbanística. Expedient 9906/2020. Ratificar la suspensió de les obres en
curs d'execució.
28.Disciplina Urbanística. Expedient 10176/2019. Sobreseïment del procediment de
restauració de la legalitat iniciat per restauració de la legalitat.
29.Obres. Expedient 4468/2020. Concedir llicència consistent en un projecte per a la
legalització d’una infraestructura de telecomunicacions mòbil, situada a l'Avinguda
de París, 23 de Miami Platja, a nom de On Tower Telecom Infraestructuras, SAU.
30.Obres. Expedient 10349/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una
piscina privada a la parcel·la situada al c. Valls núm. 31 de Miami Platja.
31.Entorn Natural. Expedient 15250/2019. Aprovar la certificació 2 última, el certificat
final d’obra i l’acta de recepció de les obres de manteniment de les franges exteriors
de 25 m de diverses urbanitzacions per protecció contra incendis.
32.Activitats. Expedient 8421/2019. Iniciar el corresponent expedient de procediment
d’esmena de deficiències per la formalització del règim de comunicació per a
l’exercici de l’activitat d’aparcament d’ús privat a l’av. de Barcelona, 52 de Miami
Platja.
33.Impuls Econòmic. Expedient 10716/2020. Aprovar la devolució de la fiança del curs
d’informàtica 2020.
34.Impuls Econòmic. Expedient 4282/2020. Aprovar la devolució de les fiances del curs
de francès 2020.
35.Impuls Econòmic. Expedient 11529/2020. Autoritzar l’ús comú especial de l’Espai –
Centre de Treball Compartit.
36.Impuls Econòmic. Expedient 5943/2020. Autoritzar l’ús comú especial de l’Espai –
Centre de Treball Compartit.
37.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

