ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26 de febrer de 2020.
2. Intervenció. Expedient 2289/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement
d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8350/2019. Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de
la recaptació voluntària liquidable, voluntària no liquidable i executiva de l’exercici
2019.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1207/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la
liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per aparcament al carrer Agustí Sardà, 8 de Mont-roig del
Camp, per canvi de subjecte passiu.
5. Serveis Econòmics. Expedient 587/2020. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana.
6. Cadastre. Expedient 1254/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente
porque con anterioridad a la petición las liquidaciones fueron generadas por la
administración.
7. Cadastre. Expedient 1196/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente
porque con anterioridad a la petición la liquidación fue generada por la
administración.
8. Cadastre. Expedient 12684/2019. Inadmetre íntegrament les al·legacions
interposades contra la liquidació de plusvàlua municipal de la qual es demana la
devolució, per extemporànies, i considerant que la deute resta pendent de
pagament.
9. Cadastre. Expedient 1310/2020. Inadmetre la sol·licitud de baixa i devolució de la
quota de la liquidació de plusvàlua municipal PV 24786, per extemporània.
10.Cadastre. Expedient 14664/2019. Estimar la solicitud de la anulación de las
liquidaciones de plusvalía (IIVTNU) PV 25120 y 25121, considerando que queda
demostrada la inexistencia de incremento de valor en la transmisión del solar.
11.Cadastre. Expedient 1195/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente
porque con anterioridad a la petición las liquidaciones fueron generadas por la
administración.

1

12.Cadastre. Expedient 11958/2019. Desestimar la solicitud de baja de la liquidación de
plusvalía PV 24935 puesto que no queda probada la pretendida minoración del valor
del suelo.
13.Joventut. Expedient 4827/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració.
Subvenció activitats culturals caràcter singular, 2019
14.Contractació. Expedient 1971/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
espectacle de monòlegs per les Festes de Sant Josep.
15.Activitats. Expedient 1787/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per a
l’exercici de l’activitat de bar i comerç al detall de bicicletes a l’av. dels Àngels, 13,
porta 1 planta baixa i entresol de Miami Platja
16.Urbanisme. Expedient 14106/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots els
requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per la
construcció d’una piscina situat al c. del Xiprer, núm. 39 de la urbanització Pi Alt
17.Urbanisme. Expedient 11472/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els
requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les
obres de construcció de tres habitatges adossats i una piscina, situat al c. de
Vandellòs, núm. 3 de Miami Platja
18.Disciplina urbanística. Expedient 11846/2019. Resolució, si escau, del procediment
sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
19.Disciplina Urbanística. Expedient 11837/2019. Resoldre, si escau, el procediment de
restauració de la legalitat urbanística.
20.Disciplina urbanística. Expediente 13900/2019. Imponer, si procede, la segunda
multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
21.Disciplina urbanística. Expedient 11766/2019. Arxiu, si escau, de l’expedient
administratiu d’ordre d’execució
22.Disciplina urbanística. Expedient 2014/2020. Iniciar, si escau, el procediment d’ordre
d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
23.Disciplina urbanística. Expedient 13558/2019. Sobreseure i arxivar, si escau, el
procediment de multa coercitiva iniciat.
24.Regidoria de Platges. Exp.3436/2019. Guinguetes 2019 - Taxes Costes.
25.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
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