
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/42 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 30 / d’octubre / 2019 a les 11:00 

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22 d'octubre de 2019
2. Intervenció. Expedient 12812/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. 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 tercer trimestre de 2019.

4. Serveis Econòmics. Expedient 1144/2019. Aprovar, si s’escau, les
liquidacions realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al tercer
trimestre de 2019.

5. Serveis Econòmics. Expedient 12830/2019. Aprovar, si s’escau, la devolució
de la taxa de la llicència d’ocupació de via pública d’obres de 7 expedients 
pagats per duplicitat per part de l’empresa subcontractada Gilabert Miró SA.

6. Serveis Econòmics. Expedient 12711/2019. 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 passeig Mediterrani, 89 1 01 0C de
Miami Platja, per canvi de subjecte passiu.

7. Serveis Econòmics. Expedient 12555/2019. Aprovar, si s’escau, la baixa de la
liquidació d’escombraries d’un habitatge deshabitat sense subministrament
d’aigua ni electricitat, de l’habitatge situat al carrer Doctor Josep Sagarra, 28 1
02 04.

8. Serveis Econòmics. Expedient 12865/2019. 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 passeig Mediterrani, 125 01 04 de Miami
Platja, per canvi de subjecte passiu.

9. Cadastre. Expedient 8311/2019. Desestimar el recurso interpuesto contra la
liquidación de plusvalía, en el que se demanda se deje sin efectos por pérdida
patrimonial, y subsidiariamente, aplicar una formula distinta para el cálculo de
la base imponible, por ser contraria a la establecida en la legislación vigente.



10.Cadastre. Expedient 7046/2019. Desestimar la petición de no liquidar que se
hace en el segundo escrito, básicamente porque atendiendo a la primera
comunicación presentada los servicios técnicos municipales procedieron a
liquidar el impuesto.

11.Cadastre. Expedient 1242/2019. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto, donde se solicita la anulación de la liquidación de plusvalía
municipal, puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor del
suelo, así como la solicitud de aplicar una formula distinta para el cálculo de
la base imponible.

12.Cadastre. Expedient 1235/2019. Desestimar los recursos de reposición
interpuestos, donde se solicita la anulación de las liquidaciones de plusvalía
municipal, puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor del
suelo, así como la solicitud de aplicar una formula distinta para el cálculo de
la base imponible.

13.Cadastre. Expedient 10071/2019. Estimar la solicitud de baja de la liquidación
de plusvalía municipal PV 24777, puesto que ha quedado plenamente
demostrada la inexistencia de incremento de valor del suelo en la transmisión
efectuada.

14.Cadastre. Expedient 1246/2019. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto, donde se solicita la anulación de la liquidación de plusvalía
municipal, puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor del
suelo, así como la solicitud de aplicar una formula distinta para el cálculo de
la base imponible.

15.Cadastre. Expedient 9377/2019. Inadmetre íntegrament les al·legacions
interposades contra la liquidació de plusvàlua municipal PV 21115, de la qual
demana l’anul·lació, per extemporànies.

16.Cadastre. Expedient 8310/2019. Desestimar el recurso interpuesto contra la
liquidación de plusvalía, en el que se demanda se deje sin efectos por pérdida
patrimonial, y subsidiariamente, aplicar una formula distinta para el cálculo de
la base imponible, por ser contraria a la establecida en la legislación vigente.

17.Cadastre. Expedient 1247/2019. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto, donde se solicita la anulación de la liquidación de plusvalía
municipal, puesto que no se ha justificado la pretendida pérdida de valor del
suelo, así como la solicitud de aplicar una formula distinta para el cálculo de
la base imponible.

18.Cadastre. Expedient 6972/2019. Desestimar la petición de no liquidar,
básicamente porque los servicios técnicos municipales procedieron a liquidar
el impuesto al no haberse presentado las valoraciones del suelo requeridas.

19.Cadastre.Expedient 7752/2019. Estimar la petició de baixa de la liquidació 
de plusvàlua, atès que s’ha justificat la pèrdua de valor del sòl entre les 
dates d’adquisició i transmissió, i en conseqüència la inexistència de fet 
imposable.

20.Cadastre. Expedient 1181/2019. Desestimar la petición que se hace de no
liquidar el impuesto, o baja de la liquidación, básicamente porque el
solicitante no ha aportado las tasaciones del valor del suelo en las fechas de
compra y la de venta.

21.Entorn Natural i Salut Pública. Expedient 4791/2019. Acceptar, si s’escau, la
subvenció concedida per la Diputació de Tarragona pel control de plagues,
2019

22.Serveis Jurídics. Expedient 8851/2017. Donar compte, si s’escau, de la
Interlocutòria 646/2019, de data 20 de setembre de 2019, de l’Audiència
Provincial de Tarragona envers la querella 8/2015.



23.Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 12753/2019. Aprovar inicialment, si
s’escau, el projecte de construcció de la xarxa de pluvials de l’avinguda de
Cadis-Jaen de Miami Platja.

24.Activitats. Expedient 10447/2019. Denegar, si s’escau, el règim de
comunicació per a la legalització de l’activitat de centre veterinari “Vetamic”,
situat a l’av. Barcelona, 14 local 11 de Miami Platja

25.Activitats. Expedient 12707/2019. Declarar desistida, si s’escau la sol·licitud
de la llicència de l’activitat de bar i restaurant amb terrassa al c/ de la Baixada
Platja Cristall, 9A de la urbanització Platja Cristall.

26.Activitats. Expedient 12469/2019. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
de procediment de control posterior per l’exercici de l’activitat de cafeteria a
l’av. Barcelona, 92 local 3 de Miami Platja

27.Activitats. Expedient 12682/2019. Comunicar, si escau, el compliment de tots
el requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de
l’activitat de centre de massatges

28.Activitats. Expedient 5478/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències
per a l’exercici de l’activitat de bar i restaurant amb terrassa a l’av. Barcelona,
232.

29.Obres. Expedient 570/2017. Desistir, si s’escau, la sol·licitud de la llicència
d’obres pel canvi d’ús d’un local a bar restaurant, situat al c. Baixada Platja
Cristall, núm. 9 A de la urbanització Pi Alt.

30.Obres. Expedient 11611/2019. Concedir, si s’escau, prorroga de la llicència
consistent en l'ampliació de l'habitatge situat al c. Illes Canàries, núm. 4-6
casa 2.

31.Urbanisme. Expedient 11186/2018. Denegar, si escau, el canvi de titularitat
del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres de construcció
d’una piscina situat a l’av. del Mar, núm. 23 de Miami Platja

32.Disciplina urbanística. Expedient 7857/2019. Arxivar, si escau, el procediment
de multa coercitiva.

33.Disciplina urbanística. Expedient 11766/2019. Iniciar, si escau, el procediment
d’ordre d’execució de conservació, salubritat i ornament públic.

34.Disciplina urbanística. Expedient 9636/2019. Arxiu, si escau, de l’expedient
administratiu d’ordre d’execució

35.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---


