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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 8 de gener de 2020. 

2. Intervenció. Expedient 146/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement 

d’obligacions i ordenació de pagaments. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 15176/2019.Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’ampliació 

del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE – Gestió d’Ingressos- de 

l’expedient executiu número 2013/86386. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 1165/2019. Aprovar, si s’escau, el pagament dels 

recursos a compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a les Entitats 

Urbanístiques Col·laboradores: Zona Ranxos i Pueblo Azahar, Pins de Miramar, 

procedents de la liquidació voluntària i executiva del mes de novembre de 2019 

efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos- 

5. Serveis Econòmics. Expedient 219/2017. Aprovar, si s’escau, la liquidació del 2n 

semestre de 2019, segons conveni de col·laboració signat en data 1 de maig de 2012 

entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa pública Gestió i Prestació de 

Serveis de Salut (GIPSS) per la cessió de l’ús dels espais per la prestació dels serveis de 

rehabilitació. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 15168/2019.Desestimar, si s’escau, la sol·licitud 

d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –Gestió d’Ingressos- 

de l’expedient executiu número 2008/049798. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 15227/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE – Gestió d’Ingressos- de l’expedient 

executiu número 2018/3057. 

8. Serveis Econòmics. Expedient 15226/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud d’ampliació del 

termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE – Gestió d’Ingressos- de la liquidació 

de l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana amb clau de 

cobrament 43-093-520-2019-1824491. 
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9. Cadastre. Expedient 11614/2019. Inadmetre la petició de devolució de l’import de la 

liquidació de plusvàlua municipal PV 24270, per extemporània. 

10.Cadastre. Expedient 8497/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 

porque no queda probada la pretendida minoración del valor del suelo del inmueble 

concreto. 

11.Cadastre. Expedient 175/2020. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga para la 

presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU. 

12.Cadastre. Expedient 14098/2019. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació de l’autoliquidació 

PV 25071 i devolució de la quota, atès que no s’aporta informe tècnic/taxació dels valors 

del sòl que demostri la inexistència d’increment de valor del solar; increment que si queda 

provat en l’evolució dels valors cadastrals del sòl. 

13.Cadastre. Expedient 9835/2019. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 

porque no queda probada la pretendida minoración del valor del suelo del inmueble 

concreto. 

14.Cadastre. Expedient 10019/2019. Estimar la solicitud de la mercantil  

Buildigcenter SAU, considerando que al quedar demostrada la inexistencia de incremento 

de valor en la transmisión del solar no se produce el hecho imponible del IIVTNU, por lo 

que procede la devolución de los importes pagados, así como los correspondientes 

intereses de demora. 

15.Cadastre. Expedient 261/2020. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga para la 

presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU. 

16.Contractació. Expedient 14926/2019. Aprovar, si s’escau, la contractació del servei de 

reparació de la màquina de climatització de la biblioteca de Miami Platja 

17.Infraccions. Expedient 13004/2019. Resolució, si escau, del procediment sancionador 

iniciat. 

18.Infraccions. Expedient 13016/2019. Iniciar, si escau, el corresponent procediment 

sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

19.Infraccions. Expedient 9838/2019. Resolució, si escau, del procediment sancionador 

iniciat. 

20.Infraccions: Exp. 84/2020. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador en 

matèria d’Activitats. Règim de comunicació. 

21.Disciplina urbanística. Expedient 6141/2019. No admetre el recurs presentat per 

extemporani. 

22.Disciplina urbanística. Expedient 14082/2019. Ratificar, si escau, la suspensió de les obres 

en curs d’execució. 

23.Serveis Jurídics. Expedient 12116/2017. Donar compte, si s’escau, de la sentència 

213/2019 envers al RO 372/2017-C interposat per J.R. DE LA C. 

24.Educació. Expedient 75/2020. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció pel         

funcionament de les dues llars d’infants municipals pel curs 2018-2019. 

25.Urbanisme. Expedient 13906/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els 

requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per la construcció 

de sis habitatges aparellats situats al c. de la Magnòlia, núm. 37 de la urbanització Cap de 

Terme. 

26.Urbanisme. Expedient 12757/2019. Comunicar, si escau, l’incompliment de tots els 

requisits de formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres 

d’ampliació i reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c. de Joan 

Grifoll, núm. 8 de Mont-roig del Camp. 
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27.Obres. Expedient 673/2016. Concedir, si s’escau, llicència d’obres majors per a 

l’enderroc d’edificacions existents, construcció d’edificacions i obres d’urbanització 

necessàries per a l’activitat de càmping, situades al PE-01 Càmping de les Arts, a nom 

de Càmping Car, SL. 

28.Obres. Expedient 7848/2019. Desistir, si s’escau, la sol·licitud de la llicència d’obres per 

la creació d’un nou habitatge en un edifici existent fruit d’una divisió horitzontal, situat 

a l’av. Catalunya núm. 30 de Mont-roig del Camp. 

29.Obres. Expedient 934/2017. Desistir, si s’escau, la sol·licitud de la llicència d’obres per 

la construcció d’un magatzem agrícola, situat al Polígon 38 parcel·la 40 Partida 

Aixarmadas. 

30.Activitats. Expedient 12661/2019. Iniciar, si s’escau, el corresponent expedient de 

procediment de control posterior de l’activitat d’acadèmia de repàs, al c/ Agustí Sardà, 

36 de Mont-roig del Camp. 

31.Turisme. Exp. 6746/2019. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció atorgada 

per la Diputació de Tarragona, de promoció del Turisme per al 2019.  

32.Afers sobrevinguts. 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

 


