
  

  

  

 

  

 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5 de febrer de 2020 

2. Intervenció. Expedient 1381/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement 

d’obligacions i ordenació de pagaments. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1112/2020. 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. Serveis Econòmics. Expedient 1143/2019. Donar compte, si s’escau, de les liquidacions 

de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió d’ingressos, 

corresponents al quart trimestre de 2019. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 1144/2019. Aprovar, si s’escau, les liquidacions 

realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al quart trimestre de 2019. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 1146/2019. Donar compte, si s’escau, de la 

regularització de les bestretes dels padrons de voluntària no liquidable. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 1149/2019. Donar compte, si s’escau, de les devolucions 

d’ingressos indeguts realitzats per Base-Gestió d’ingressos, corresponents a l’exercici 

2019. 

8. Serveis Econòmics. Expedient 1207/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la 

liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus Sòlids urbans 

de l’habitatge situat al carrer Agustí Sardà, 8 de Mont-roig del Camp, per canvi de 

subjecte passiu. 

9. 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. 

10. Serveis Econòmics. Expedient 1186/2020. Aprovar, si s’escau, la modificació de la 

liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de Residus Sòlids urbans 

de l’habitatge situat al carrer Pau Casals 28 5 01 R de Mont-roig del Camp, per canvi 

de subjecte passiu. 

      

  

   

    

      

   

    



  

  

11. Cadastre. Expedient 11497/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè no ha quedat provada la minoració del valor del sòl entre les 

dades de compra i de venda, per manca d’una taxació del sòl concret. 

12. Cadastre. Expedient 1152/2020. Desestimar el recurs de reposició interposat, en el 

que es sol·licita l’anul·lació de la liquidació de plusvàlua municipal PV25196, atès que 

no queda provada la inexistència d’increment de valor del sòl al·legada. 

13. Cadastre. Expedient 970/2020. Desestimar la sol·licitud de devolució d’ingressos 

indeguts, de la liquidació de plusvàlua PV 24653, atès que la petició no es sustenta en 

cap dels supòsits que determina l’article 221 de la LGT. 

14. Cadastre. Expedient 14802/2019. Desestimar la petición de anulación de la liquidación 

de plusvalía municipal PV 25134 y nueva liquidación, aun reconociendo el error 

existente en la fecha final del periodo impositivo, puesto que dicho error no afecta a 

la cuota resultante, y en aras del principio de eficacia, economía y celeridad 

administrativa. 

15. Cadastre. Expedient 8254/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè no ha quedat provada la minoració del valor del sòl entre les 

dades de compra i de venda. 

16. Cadastre. Expedient 12283/2019. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 

bàsicament perquè durant la tramitació administrativa, i per notificació del notari 

autoritzant, la liquidació fou generada per l’administració. 

17. Cadastre. Expedient 12687/2019. Desestimar la petición que se hace de no liquidar el 

impuesto, básicamente porque durante la tramitación administrativa del expediente, 

y por notificación del notario autorizante, los servicios técnicos municipales generaron 

la plusvalía municipal. 

18. Cadastre. Expedient 1258/2020. Inadmetre íntegrament les sol.licituts de rectificació 

de les liquidacions de plusvàlua municipal PV 21612 a la 21616, de la qual demanen 

l’anul·lació i devolució de la quota, per extemporànies. 

19. Cadastre. Expedient 1278/2020. Inadmetre el recurs de reposició presentat per la 

mercantil Mar de Lauria SL, en el que es demana l’exempció de la liquidació de 

plusvàlua PV23579, atès que està interposat fora del termini establert en la normativa 

d’aplicació. 

20. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 7937/2019. Donar compte, si s’escau, del cànon 

de servei que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

21. Subvenció. Exp. 5907/2019. Aprovar, si s’escau, la justificació corresponent a la 

subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per l’espai coworking, 2019. 

22.Joventut. Expedient 14871/2019. Aprovar, si s’escau, els preus públics de les activitats 

de Tok’l2 del 1r semestre de 2020. 

23.Festes. Expedient 1355/2020. Donar compte, si s’escau, de les dates de les 

inscripcions per la rua del Carnaval 2020. 

24.Contractactió. Expedient 1215/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei 

d’una campanya de comunicació anual amb Cadena Ser. 

25.Contractació. Expedient 473/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un servei 

d’allotjament (hosting) amb manteniment i suport de les aplicacions GIS i bases de 

dades associades. 

26.Contractació. Expedient 1181/2020. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei 

d’instal·lació dels nous llums LED per a la Casa de Cultura, subvenció PAES. 

27.Contractació. Expedient 11136/2019. Aprovar, si s’escau, la certificació 2 i última i 

l’acta de recepció del subministrament de divers material elèctric per la Casa de 

Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp.  
 



  

  

 

 

28.Serveis Jurídics. Expedient 13450/2018. Donar compte, si s’escau, del Decret 

165/2019 envers al PA 347/2018-E. 

29.Disciplina urbanística: Expedient 1436/2019. Declarar, si escau, la caducitat de 

l’expedient sancionador per infracció urbanística iniciat, i procedir al seu arxiu, i 

iniciar, si escau, el procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció 

urbanística, expedient núm. 11678/2019. 

30.Infraccions. Expedient 13042/2019. Resolució, si escau, del procediment sancionador 

iniciat. 

31.Activitats. Expedient 12617/2017. Declarar, si escau, la baixa per l’exercici de 

l’activitat de bar i restaurant sense terrassa “Ginger Café” a l’av. de Barcelona, 108, 

local 2 de Miami Platja 

32.Obres. Expedient 14975/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en l’enderroc 

d’una ampliació d’un porxo tancat, situat al c. de la Rioja núm. 29 casa 11 de la 

urbanització Pi Alt. 

33.Obres. Expedient 89/2020. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un projecte 

tècnic per a la construcció d’una caseta auxiliar adossada a veí, situada a l’av. 

Princep d’Espanya núm. 93, a nom de la Comunitat de propietaris Los Panchos.  

34.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 
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