Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2020/39

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria
Data i hora
Lloc

Ordinària
28 / d’octubre / 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 21 d'octubre de 2020.
2. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020. Aprovar el pagament dels recursos a
compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a la Entitat Urbanística
Col·laboradora Zona Ranxos i Pueblo Azahar, a la Entitat Urbanística Col·laboradora
Pins de Miramar i Entitat Urbanística Col·laboradora Club Bonmont Catalunya
procedents de la liquidació executiva del mes d’agost de 2020 efectuada per BASE –
Gestió d’Ingressos-.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8709/2020. Aprovar la baixa de les liquidacions de la
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici
2020 d’uns locals avinguda Catalunya 7 i carrer Cristòfol Colom, 3 per no tenir
subministrament d’aigua ni electricitat.
4. Serveis Econòmics. Expedient 9008/2020. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa
per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’habitatge
deshabitat sense subministrament d’aigua ni electricitat, situat al carrer Doctor Josep
Sagarra, 28 1 02 04.
5. Serveis Econòmics. Expedient 9089/2020. Aprovar la devolució de l’import ingressat
per duplicat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
6. Cadastre. Expedient 7072/2020. Desestimar les al·legacions interposades contra la
liquidació de plusvàlua PV25430, 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.
7. Cadastre. Expedient 3346/2020. Desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la liquidación de plusvalía municipal PV25547, en el que se solicita la
anulación y devolución de la cuota, puesto que el recurrente no ha

probado la pretendida perdida de valor del suelo, al no aportar el título de
adquisición, y al hecho de que el valor escriturado de transmisión es muy inferior al
de mercado.
8. Impuls Econòmic Expedient 9307/2020. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei
d’Ocupació de Catalunya per la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 2020
9. Impuls Econòmic Expedient 4282/2020. Aprovar la devolució de la fiança del curs de
francès 2020.
10.Impuls Econòmic Expedient 8670/2020. Aprovar la devolució de la fiança del curs de
màrqueting digital i xarxes socials 2020.
11.Impuls Econòmic Expedient 3984/2020. Aprovar la devolució de la fiança del curs de
vetlladora escolar 2020 .
12.Turisme. Exp. 3310/2020. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Mas
Miró i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la promoció i difusió del Mas Miró a
Mont-roig del Camp.
13.Educació. Expedient 2041/2020. Aprovar, autoritzar i fer el pagament dels ajuts de
menjador escolar, a càrrec de la subvenció rebuda pel Consell Comarcal del Baix
Camp per aquest concepte a l’empresa Cuina Gestió, SL.
14.Medi Ambient Exp. 9133/2020. Aprovar la sol·licitud de la subvenció per la prevenció
i reparació de danys en lleres públiques en trams urbans, 2020 i 2021.
15.Contractació. Expedient 6207/2018. Aprovar l’acta de recepció de les obres de
construcció d’una zona poliesportiva a la Pista d’Estiu dins del Barri de la Florida (Pla
de Barris), la certificació final d’obra i iniciar l’expedient per la imposició de penalitats
per incompliment del termini d’execució.
16.Contractació. Expedient 2308/2020. Aprovar la devolució de la garantia definitiva
dipositada pel servei preventiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges i
piscines de Mont-roig del Camp per la temporada de bany de l’any 2020.
17.Contractació.Expedient 2686/2019. Aprovar l’expedient per contractar les obres de
reforma al c. Mare de Deu de la Roca, 80 de Mont-roig del Camp com a espai
cultural, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques i
obrir la licitació corresponent.
18.Disciplina. Expedient 3530/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat
urbanística.
19.Disciplina. Expedient 8422/2020. Iniciar el procediment d’ordre d’execució
d’enderroc de 5 construccions al PE-01 Càmping les Arts.
20.Disciplina: Expedient 3591/2020. iniciar el procediment sancionador a causa d’una
presumpta infracció urbanística.
21.Disciplina: Expedient 3590/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat
urbanística.
22.Disciplina. Expedient 3531/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat
urbanística.
23.Disciplina. Expedient 7214/2020. Resolució del procediment d’ordre d’execució.
24.Disciplina: Expedient 3592/2020. iniciar el procediment sancionador a causa d’una
presumpta infracció urbanística.
25.Disciplina. Expedient 3529/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat
urbanística.
26.Disciplina: Expedient 3466/2020. Iniciar el procediment de restauració de la

legalitat urbanística.
27.Planejament. Expedient 3487/2020. Aprovar la constitució de la Junta de
Compensació del PAU 22 Mont-roig Badia-2.
28.Obres. Expedient 13076/2019. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i
executiu per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, situat al c. de la
Vall d’Aran núm. 16 de la urbanització Cap de Terme.
29.Activitats. Expedient 8279/2018. 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 bar a l’av. Cadis, 59 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
30.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

