Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2020/38

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria
Data i hora
Lloc

Ordinària
21 / 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 14 d'octubre de 2020.
2. Serveis Econòmics Expedient 8474/2020. 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
Mare de Déu de la Roca, 63 2n.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8930/2020. 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 dels habitatges situats al carrer Terres Noves, 4 1 00 02 i 1 00 03 per no
ser subjecte passiu.
4. Serveis Econòmics. Expedient 8920/2020. 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 varis habitatges situats al carrer Cristòfol Colom, 3 per no ser subjecte
passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 8954/2020. 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 03 01 i B 03 07 per no ser
subjecte passiu.
6. Cadastre. Expedient 7852/2020. Estimar la petición de no liquidar el IIVTNU, por la
transmisión del inmueble situado en la c. Narciso 7, 1 00 03, puesto que se ha
demostrado fehacientemente la inexistencia de incremento de valor del suelo.
7. Impuls Econòmic Expedient 7391/2020. Aprovar la devolució del preu públic del curs
de carretó elevador 2020.
8. Serveis Socials. Expedient 7764/2020. Aprovar la convocatòria de la subvenció a
entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o empreses que ofereixin
serveis dintre els centres educatius del municipi per activitats extraescolars per a

infants de Mont-roig del Camp amb necessitats específiques de suport educatiu i/o
disminució, curs 2020-2021
9. Medi Ambient. Expedient 9803/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra
Administració
10.Turisme. Expedient 10/2020. Conveni Estació Nàutica.
11.Serveis Jurídics. Expedient 14047/2019. Donar compte de la sentència 204/2020
envers al PA 388/2019-E.
12.Contractació. Expedient 8265/2020. Adjudicar el servei de manteniment de les
calderes de gas per a la calefacció i aigua calenta sanitària de les escoles Mare de
Déu de la Roca de Mont-roig del Camp i Joan Miró de Miami Platja.
13.Contractació. Expedient 6510/2019. Aprovar l’expedient per contractar les obres
d’enderroc i de construcció complementària de l’edifici situat a l’av. Londres núm. 7
de Miami Platja, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
prescripcions tècniques i obrir la licitació corresponent.
14.Contractació. Expedient 5240/2018. Aprovar la devolució de la fiança dipositada pels
serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a Mont-roig del Camp durant
la temporada de bany de l’any 2018.
15.Activitats. Expedient 8278/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències del règim
de comunicació per l’exercici de l’activitat d’elaboració i venda de menjar per
emportar, pastisseria, a l’av. Barcelona, 14, local 14 de Miami Platja.
16.Obres. Expedient 4531/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una
piscina privada a la parcel·la situada a l’av. de Reus núm. 33.
17.Obres. Expedient 6317/2020. Denegar la concessió de llicència d’obres majors
consistent en l’ampliació de l’habitatge unifamiliar adossat situat al c. de les
Rabassades núm. 21 casa 1 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
18.Disciplina. Expedient 5871/2020. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’un
certificat de les edificacions existents i prescripció de l'acció de restauració de la
legalitat urbanística demanat.
19.Disciplina. Expedient 8953/2019. Acordar el procediment d’ordre d’execució
immediata.
20.Infracciones. Expediente 598/2020. Resolución del procedimiento
sancionador iniciado.
21.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

