ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27 de desembre de 2019.
2. Intervenció. Expedient 1/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement
d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1423/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs dels imports
efectuats mensualment per la Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar i Família, a la Residència Tercera Edat l’Onada SL - Centre de
dia, en concepte de la Prestació Econòmica Vinculada (PEV).
4. Cadastre. Expedient 15002/2019. Estimar la petició de no liquidar l’impost, atès que en
virtut de les escriptures i els certificats de taxació, es justifica plenament la minoració
del valor del sòl entre les dates d’adquisició i de transmissió, i en conseqüència no es
realitza el fet imposable del tribut.
5. Cadastre. Expedient 15008/2019. Desestimar el recurs de reposició interposat, en el
que es sol·licita l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua municipal PV25197, atès que no
queda provada la inexistència d’increment de valor del sòl al·legada.
6. Cadastre. Expedient 13072/2019. Desestimar la solicitud de baja de la liquidación PV
24962 y devolución de la cuota más los intereses de demora, atendiendo al hecho que,
según la evolución de los valores catastrales del suelo, si se ha producido incremento de
valor del mismo.
7. Cadastre. Expedient 15029/2019. Desestimar la solicitud de baja de las liquidaciones de
plusvalía PV 25137 y 25138, puesto que la fecha de inicio del periodo impositivo es
correcta según la escritura de venta y los datos obrantes en el Registro de la Propiedad.
8. Contractació. Expedient 14152/2019. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a l’Acord Marc de
subministrament del sistema de videoacta, equips de videoacta, equips de gravació i
transmissió d’actes i el seu manteniment a través de l’Acord Marc de l’ACM (Exp.
2016.01).
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9. Contractació. Expedient 12666/2017. Requerir, si s’escau, la planificació de les feines
pendents amb relació a les obres de renovació i millora dels serveis urbans i
pavimentació d’un tram de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja.
10.Disciplina urbanística. Expediente 14193/2019. Iniciar, si procede, el procedimiento de
orden de ejecución de conservación, salubridad y ornamento público.
11.Disciplina urbanística. Expedient 14413/2019. Iniciar, si escau, el procediment d’ordre
d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.
12.Disciplina urbanística. Expedient 14015/2019. Imposar, si escau, la segona multa
coercitiva per incompliment d’ordre d’execució.
13.Disciplina urbanística. Expediente 14432/2019. Imponer, si procede, multa coercitiva
por incumplimiento de orden de ejecución.
14.Entorn Natural i Salut Pública. Expedient 15250/2019. Aprovar, si s’escau, la memòria
valorada del manteniment de les franges de 25 metres per protecció contra incendis i
sol·licitar la subvenció per al tractament de la vegetació en urbanitzacions afectades per
la Llei 5/2003.
15. Regidoria de Platges. Expedient 4648/2017. Incautació de les fiances dipositades
explotacions comercials a les platges temporada 2018.
16.Afers sobrevinguts
B)
---

Activitat de control

C)
---

Precs i preguntes
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