ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 de juny de 2020.
2. Serveis Econòmics. Expedient 1112/2020. Aprovar 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).
3. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020. Aprovar el pagament dels recursos a compte a
altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a l’ Entitat Urbanística
Col·laboradora Zona Ranxos i Pueblo Azahar, procedents de la liquidació executiva del
mes d’abril de 2020 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos.
4. Serveis Econòmics. Expedient 1968/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del termini
de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –Gestió d’Ingressos- per la liquidació
amb clau de cobrament 43-093-352-2019100025197.
5. Serveis Econòmics. Expedient 3498/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus Sòlids urbans de l’habitatge
situat al passeig Marítim, 108 1 03 07 de Miami Platja, per canvi de subjecte passiu.
6. Cadastre. Expedient 128/2020. Desestimar la petición de no liquidar, puesto que
únicamente se ha presentado la tasación del valor del suelo correspondiente al año de
transmisión, pero no se ha presentado el correspondiente a la adquisición, con lo que no
queda probada la pretendida pérdida de valor del terreno.
7. Cadastre. Expedient 3156/2020. Estimar la petició de no liquidar l’impost, atès que ha
quedat plenament justificada la minoració del valor del sòl, i en conseqüència no es
produeix el fet imposable.
8. Cadastre. Expedient 12929/2019. Desestimar la petición de no liquidar, puesto que no
se han presentado las tasaciones requeridas del valor del suelo, con lo que no queda
probada la pretendida pérdida de valor del terreno.
9. Cadastre. Expedient 4036/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, atès que,
amb anterioritat a la petició, les liquidacions foren generades per l’administració.
10. Cadastre. Expedient 14811/2019. Desestimar la solicitud de baja de la liquidación de
plusvalía PV 25130 en base a que no queda probada la pretendida minoración del valor
del suelo.

11. Cadastre. Expedient 12504/2019. Desestimar la petición de no liquidar, puesto que no
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se han presentado las tasaciones requeridas del valor del suelo, con lo que no queda
probada la pretendida pérdida de valor del terreno.
Cadastre. Expedient 3249/2020. Estimar la petición de no liquidar el impuesto, dado
que, según los documentos de adquisición y transmisión, se ha producido una
minoración en el valor del suelo y, en consecuencia, no se da el hecho imponible del
tributo.
Cadastre. Expedient 13735/2019. Desestimar la petición de no liquidar dado que, con
anterioridad a la susodicha petición, la liquidación fue practicada por los servicios
técnicos municipales.
Cadastre. Expedient 13430/2019. Estimar la petició de no liquidar l’impost, atès que no
es compleix el fet imposable del tribut, segons es justifica amb les escriptures i les
taxacions de valor del sòl presentades.
Cadastre. Expedient 6967/2019. Desestimar la petición de no liquidar visto que los
servicios técnicos municipales practicaron la liquidación del impuesto al no haberse
presentado las valoraciones del suelo requeridas.
Cadastre. Expedient 2874/2020. Estimar la solicitud de baja de la liquidación de plusvalía
PV 25445, y devolución de la cuota más los intereses de demora que correspondan,
puesto que la corrección de la fecha de inicio del periodo impositivo provoca que
fenezca la obligación, al no considerarse los períodos inferiores a un año.
Cadastre. Expedient 11435/2019. Estimar la solicitud de baja de la liquidación y
devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la liquidación
de plusvalía PV 24844, puesto que en la transmisión gravada no ha existido incremento
de valor del suelo.
Cadastre. Expedient 3259/2020. Estimar la solicitud de baja de la liquidación y
devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la liquidación
de plusvalía PV 25573, puesto que en la transmisión gravada no ha existido incremento
de valor del suelo.
Cadastre.Expedient 2875/2020. Estimar la solicitud de baja, y devolución de importes
más intereses de demora, de las liquidaciones de plusvalía PV 25447 a la 25450, ante la
inexistencia del hecho imponible en tres de los casos, y, en el cuarto, superar la cuota al
beneficio obtenido.
Cadastre. Expedient 327/2020. Desestimar íntegrament les al·legacions contra la
liquidació de plusvàlua municipal, atès que no queda provada la inexistència
d’increment de valor del sòl.
Cadastre. Expedient 6961/2019. Estimar la petició de no liquidar la plusvàlua, atès que
segons les escriptures presentades, no es produeix el fet imposable de l’impost. Aquesta
estimació de no liquidar afecta únicament als immobles que no han estat prèviament
liquidats. Desestimar la petició de no liquidar les plusvàlues municipals dels immobles
que ja han estat prèviament generades, en virtut d’altres expedients en els que foren
comunicades les transmissions.
Cadastre. Expedient 2872/2020. Estimar la solicitud de baja de la liquidación de plusvalía
PV 25363, y devolución de la cuota más los intereses de demora que correspondan,
puesto que la corrección de la fecha de inicio del periodo impositivo provoca que
fenezca la obligación, al no considerarse los períodos inferiores a un año.
Cadastre. Expedient 1268/2020. Estimar la solicitud de baja de la liquidación y
devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la liquidación
de plusvalía PV 25143, puesto que en la transmisión gravada no ha existido incremento
de valor del suelo.
Cadastre. Expedient 6970/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente
porque los servicios técnicos municipales procedieron, previamente, a liquidar el
impuesto en base a otra comunicación de hechos imponibles.

25. Intervenció. Exp. 10912/2019. Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada per
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l’Agència Catalana de l’Aigua (Expedient ACA SV-17000067) pel projecte de les Obres de
reparació d'un tram de la canonada d'HIFRENSA, fins a l'Estany Gelat, per assegurar el
subministrament d'aigua de les urbanitzacions de llevant del terme municipal de Montroig del Camp.
Intervenció. Exp.10910/2019. Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada per l’Agència
Catalana de l’Aigua (Expedient ACA SV-17000066) pel projecte del Nou ramal de
subministrament de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona al dipòsit d'HIFRENSA al
terme municipal de Mont-roig del Camp.
Intervenció Exp. 4370/2020. Aprovar la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua
d’atribució de fons per les reposicions i millores dels sistemes de sanejament de Montroig del Camp 2020.
Serveis Jurídics. Expedient 141/2020. Donar compte de la sentència 108/2020 envers al
PA 422/2019-F.
Serveis Jurídics. Expedient 8572/2019. Donar compte de la Interlocutòria 96/2020
envers al recurs ordinari 209/2019-A.
Contractació. Expedient 2846/2020. Aprovar la contractació del servei de reposició de
dos fanals trencats per accident de tràfic a l’av. de Barcelona amb l’av. de València i l’av.
del Príncep d’Espanya amb l’av. de Veracruz de Miami Platja.
Contractació. Expedient 4046/2020. Aprovar la inspecció periòdica reglamentària de
Baixa Tensió de diversos equipaments municipals.
Contractació. Expedient 3834/2020. Adjudicar les obres d’enderroc, per ruïna imminent
de l’immoble situat la c. de la Pica, 11 de Mont-roig del Camp.
Contractació. Expedient 4648/2017. Incoar l’expedient per incautar la fiança dipositada
per les explotacions comercials a les platges de Mont-roig del camp durant la temporada
2018.
Disciplina. Expediente 798/2019. Ratificar la suspensión de las obras en curso de
ejecución.
Disciplina urbanística. Expedient 3060/2020. Iniciar el procediment d’ordre d’execució
de conservació, salubritat i ornament públic.
Disciplina urbanística. Expedient 3873/2020. Iniciar el procediment d’ordre d’execució
de conservació, salubritat i ornament públic.
Obres. Expedient 3315/2020. Concedir pròrroga de la llicència consistent en la
construcció de dinou habitatges al c. Falset núm. 9 de Miami Platja.
Obres. Expedient 3606/2020. Denegar la concessió de llicència d’obres majors
consistent l’enderroc del porxo existent i nova construcció de pèrgola de fusta adossada
a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c. Navarra núm. 30.
Obres. Expedient 3934/2020. Concedir pròrroga i canvi de titularitat de la llicència
consistent en la construcció d’una piscina comunitària al c. Falset núm. 9 de Miami
Platja.
Activitats. Expedient 2850/2020. Autoritzar la llicència d’ocupació d’un espai de 6 m2 a
la via pública per la instal·lació d’una caseta per la venda temporal d’artefactes
pirotècnics al c/ de Perú,1 de la urbanització Costa Zèfir
Activitats. Expedient 12168/2019.Autoritzar, si s’escau, la llicència d’ocupació d’un espai
de 35 m2 a la via pública per la instal·lació d’una caseta per la venda temporal
d’artefactes pirotècnics a l’aparcament situat entre els carrers Vinyols i Aureli Escarré,
coordenades UTM H31 ETRS89 X328997,32 Y:4550315,20 de Mont-roig del Camp
Activitats. Expedient 15118/2019. Autoritzar la llicència d’ocupació d’un espai de 6 m2 a
la via pública per la instal·lació d’una caseta per la venda temporal d’artefactes
pirotècnics a la ctra. T-323, pk inicial 0,850 marge D de Mont-roig del Camp.

43. Activitats. Expedient 2951/2020. Autoritzar la llicència d’ocupació d’un espai de 9 m2 a

la via pública per la instal·lació d’una caseta per la venda temporal d’artefactes
pirotècnics a la plaça Dr. Fleming de Miami Platja.
44. Afers sobrevinguts.

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

