ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23 de setembre de 2020.
2. Serveis Econòmics. Expedient 8133/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici
2019 i 2020 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 A03 08 per no ser
subjecte passiu.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8115/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici
2019 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 b 02 03 per no ser subjecte
passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 8135/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici
2019 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 A 03 07 per no ser subjecte
passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 7701/2020. 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 habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni
electricitat, a nom de Construcfer Mont-roig SL.
6. Cadastre. Expedient 6365/2020. Estimar el recurso de reposición interpuesto contra
las liquidaciones de plusvalía municipal PV 25551-25552-2555325554-25555-2555625557 y 25558, puesto que el recurrente ha probado la pretendida perdida de valor
del suelo, según los títulos de adquisición y transmisión; dando de baja dichas
liquidaciones y proceder a la devolución de los importes más los intereses de demora
que procedan.
7. Cadastre. Expedient 6351/2020. Estimar la baixa de les liquidacions de plusvàlua
PV25777 i PV25778, o devolució de l’import segons procedeixi, per error manifest en
el motiu de la transmissió.

8. Educació. Expedient 7482/2020. Aprovar l’ingrés dels ajuts individuals de
desplaçament del Consell Comarcal del Baix Camp, del curs 2019-2020.
9. Educació. Expedient 11176/2019. Aprovar un nou acord de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp i L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES
(NOSTRESERVEIS), per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades
amb el projecte “Podem aprendre de moltes formes” de l’Institut Antoni Ballester de
Mont-roig del Camp, curs 2020-2021.
10. Serveis Socials. Expedient 7733/2020. Aprovar donar publicitat a la creació del
Reglament municipal de prestacions d’urgència social per a persones i/o famílies de
Mont-roig del Camp.
11. Intervenció. Expedient 6661/2018. Aprovar la sol·licitud a l’Agència Catalana de
l’Aigua de modificar l’anualitat dels imports establerts a l’Addenda del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Agència Catalana de
l’Aigua per a la Redacció del projecte del nou emissari terrestre i submarí del sistema
de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera) de l’exercici 2020 a l’exercici 2021.
12. Contractació. Expedient 6461/2020. Aprovar, la contractació d’un estudi que permeti
valorar la constitució d'un instrument de gestió directe que promogui polítiques
públiques en l'àmbit del foment i gestió de l'habitatge i sòl públic.
13. Contractació. Expedient 1006/2020. Aprovar la devolució de la garantia definitiva
dipositada pel contracte de les obres d’urbanització i enjardinament de la zona
perifèrica de la caserna de la Policia Local.
14. Activitats. Expedient 1558/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per
l’exercici de l’activitat d’assessoria fiscal, a l’av. Barcelona, 59 de Miami Platja.
15. Activitats. Expedient 3540/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències del règim
de comunicació per canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de supermercat, a la
Ctra. Colldejou, 2 de Mont-roig del Camp.
16. Activitats. Expedient 5386/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències del règim
de comunicació per l’exercici de l’activitat de bar cafeteria, a l’av. Barcelona, 125,
local 1 de Miami Platja.
17. Activitats. Expedient 3641/2020. Iniciar el corresponent procediment de cessament
de l’activitat d’establiment públic amb reservat i annexos, al C/ Camamilla, 44 de la
urbanització Rustical Mont-roig.
18. Activitats. Expedient 13093/2017. Declarar conclòs el procediment d’esmena de
deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per al canvi
de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar i restaurant amb terrassa al passeig
Mediterrani, 57 de Miami Platja; i comunicar, si escau, el compliment de tots el
requisits de formalització del règim de comunicació del canvi de titularitat.
19. Obres. Expedient 5388/2020. Denegar, la concessió de llicència d’obres majors
consistent l’ampliació, reforma, creació d’un nou habitatge i divisió horitzontal al c.
Pere Antoni i Jordi núm. 14 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
20. Urbanisme. Expedient 1593/2020. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
d’adequació i legalització del magatzem agrícola existent com allotjament de
temporers al polígon 56 parcel·la 134 de Mont-roig del Camp.
21. Urbanisme. Expedient 1454/2020. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres
d’adequació i legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 56 parcel·la
33 de Mont-roig del Camp.

22. Urbanisme. Expedient 1823/2020. Comunicar el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per la construcció d’un
magatzem agrícola al polígon 56 parcel·la 134 de Mont-roig del Camp.
23. Disciplina: Expedient 11636/2019. Inadmetre la sol·licitud de suspensió de
l’execució de l’acte administratiu, d’execució subsidiària, adoptat per la Junta de
Govern Local de data 13 de maig de 2020, atès que no es donen les circumstàncies
per a la suspensió.
24. Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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