
  

  

   

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2020/48                                           JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria Ordinària 

 

 

Data i hora                         30 / 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://mont-

roig.eadministracio.cat» 

   

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23 de desembre de 2020 

2. Intervenció. Expedient 2073/2020. Aprovar les factures de manteniment del servei 

de sanejament dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, de l’agost i 

setembre del 2020 i una de complementària del 2019. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020. Aprovar el pagament dels recursos a 

compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a les Entitats 

Urbanístiques Col·laboradores: Zona Ranxos i Pueblo Azahar, Club Bonmont 

Catalunya, Olivers i Pins de Miramar procedents de la liquidació voluntària i 

executiva del mes de novembre de 2020 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 587/2020. Aprovar la relació de cobrament dels 

subjectes passius corresponent a les liquidacions i autoliquidacions de l’Impost sobre 

l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 11647/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament pel fraccionament de l' expedient executiu de BASE- Gestió 

d’ingressos, número 2016/38252. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 11493/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament pel fraccionament de l'expedient executiu de BASE- Gestió 

d’ingressos, número 2007/91851. 

7. Cadastre. Expedient 10579/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto que 

queda probado que no ha existido incremento de valor en la transmisión del terreno, 

y en consecuencia no se cumple el hecho imponible del IIVTNU. 

8. Cadastre. Expedient 11462/2020. 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 30 de julio de 2021. 



  

  

9. Cadastre. Expedient 11664/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto que no ha 

existido incremento de valor en la transmisión de los terrenos, y en consecuencia no 

se cumple el hecho imponible del IIVTNU. 

10.Cadastre. Expedient 11623/2020. Estimar la petición de baja, puesto que una vez 

revisadas se comprueba que las liquidaciones de plusvalía municipal PV26243, 

PV26249 , PV262, y PV26246  contienen un error en los motivos de transmisión, 

acordando la baja de dichas liquidaciones, y devolución del importe en el caso que 

estuvieren pagadas. 

11.Cadastre. Expedient 10078/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 

documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 

12.Joventut.Expedient 6594/2020. Devolució d'Ingressos indeguts. 

13.Esports. Expedient 9194/2020. Subvencions Directes. Convenis de col·laboració amb 

les associacions esportives i esportistes locals per l'any 2020. 

14.Contractació. Expedient 11016/2020. Adjudicar el contracte de subministrament per 

proporcionar armilles antibales als agents de la Policia Local. 

15.Contractació. Expedient 11007/2020. Adjudicar el contracte de subministrament per 

proporcionar roba de substitució als agents de la Policia Local en actiu i als agents de 

nova incorporació. 

16.Contractació. Expedient 11508/2020. Adjudicar el contracte d’obres per la 

construcció d’un hort urbà per a la gent gran del barri de La Florida. 

17.Contractació. Expedient 10663/2020. Adjudicar el contracte d’obres per la instal·lació 

de marcadors electrònics i porteries mòbils al camp de futbol de gespa artificial de 

Mont-roig del Camp. 

18. Contractació. Expedient 11197/2020. Adjudicar la contractació del servei de 

minideixalleries per a facilitar la correcta separació dels residus en origen. 

19.Obra Pública. Expedient 11494/2020. Aprovar inicialment la documentació tècnica 

per les obres d’arranjament de les façanes i reparació de la coberta existent de 

l’edifici situat al carrer Hospital número 40 del nucli antic de Mont-roig del Camp. 

20.Disciplina urbanística: Expedient 10869/2018. Aprovar la liquidació definitiva 

respecte a l’execució forçosa, en la modalitat d’execució subsidiària, de les obres 

executades de restauració de la legalitat urbanística alterada al c/ de les Rabassades 

27, casa 2, de la Urbanització Bonmont Terres Noves. 

21.Secretaria. Expedient 11770/2020. Aprovar, si s'escau, els Plecs model de Clàusules 

Administratives Particulars i els Quadres de Característiques Particulars per a la 

contractació d’obres, subministraments i serveis per part de l’Ajuntament de Mont-

roig del Camp i els seus Ens dependents, amb el text annex que s’inclou en la 

proposta.  

22.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  

 


