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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA   

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15 de gener de 2020. 

2. Intervenció. Expedient 528/2020. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement 

d’obligacions i ordenació de pagaments. 

3. Intervenció. Exp. 6477/2019. Aprovar, si s’escau, la justificació de les subvencions 

atorgades per la Diputació de Tarragona, de promoció del Turisme per productes 

agroalimentaris de qualitat, 2019. 

4. Intervenció. Exp. 5827/2019. Aprovar, si s’escau, la justificació de la subvenció 

concedida per la Diputació de Tarragona pel servei de vigilància i seguretat a les 

platges, 2019 

5. Serveis Econòmics. Expedient 583/2020. 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 Gregal 2 3 04 46 de Miami Platja, per canvi de subjecte 

passiu. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 461/2020. Aprovar, si s’escau, el traspàs a Base – 

Gestió d’Ingressos Locals, de l’import pagat per l’autoliquidació de l’Impost de 

l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana número 25342/2019.  

7. Serveis Econòmics. Expedient 174/2020. 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 2019/55856. 

8. 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, Club Bonmont 

Catalunya, Masos d’en Blader i Oliviers, procedents de la liquidació voluntària i 

executiva del mes de desembre de 2019 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos. 
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9. Serveis Econòmics. Expedient 195/2020. 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 2019/55920. 

10.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. 

11.Serveis Econòmics. Expedient 12500/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució de part 

de la sanció de l’expedient 12500/2019 del departament de disciplina, a nom de la 

Ctat. Prop. Edifici Las Mimosas, representada per Miami Administraciones SL, per 

haver ingressat un import superior al que se li reclamava. 

12.Disciplina urbanística. Expedient 15050/2019. Imposar, si escau, la segona multa 

coercitiva per incompliment d’ordre d’execució. 

13.Disciplina urbanística. Expedient 374/2020. Iniciar, si s’escau, l’expedient de la ruïna 

econòmica de l’immoble situat al c/ de Bisbe Macià, 25. 

14.Activitats. Expedient 5810/2018. Declarar conclòs, si escau, el procediment 

d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat 

vigent de l’activitat de basar al c/ Indústria, 2-4 de Mont-roig del  

Camp 

15.Activitats. Expedient 10584/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per al 

canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a l’Av. Barcelona, 188 local 29 de 

Miami Platja 

16.Activitats. Expedient 5734/2019. Aprovar, si escau, la liquidació de les taxes pel 

règim de comunicació prèvia per al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat 

de bar a l’av. Barcelona, 188 local 29 de Miami Platja  

17.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  


