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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

 

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23 de juny de 2020 

2. Intervenció. Exp. 3570/2018. Aprovar la justificació de la subvenció concedida pel 

Projecte d’Intervenció Integral al Barri de La Florida de Miami Platja – 1r període 2020 

3. Serveis Econòmics. Expedient 4540/2020. Aprovar el padró fiscals corresponent a la 

taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans i conservació del 

clavegueram de l’exercici 2020. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 5007/2020. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del termini 

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

executiu número 2006/37461 

5. Serveis Econòmics. Expedient 580/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la 

Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020 

del local tancat situat a l’avinguda Barcelona, 108 local 2 de Miami Platja. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 14900/2019. Aprovar la modificació de la liquidació de la 

Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020 

del local tancat situat a l’avinguda Barcelona, 200 local 1 i 3 de Miami Platja. 

7. 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 Club Bonmont Catalunya” procedents de la liquidació executiva del 

mes de maig de 2020 efectuada per BASE –Gestió d’Ingressos. 

8. Serveis Econòmics. Expedient 3152/2018. Aprovar la baixa de les liquidacions suspeses 

dels exercicis 2018 i 2019 de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les 

voreres i les reserves de la via pública per a aparcament a l’avinguda de Barcelona en 

el tram afectat per les obres. 
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9. Cadastre. Expedient 5047/2020. Estimar lo solicitado, y conceder una prórroga para 

la presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU. 

10.Cadastre. Expedient 12509/2019. Desestimar la petició que es fa en el recurs de 

reposició, de no liquidar l’impost, bàsicament perquè no queda provat que el valor 

del sòl, entre les dades de compra i de venda, hagi sofert una minoració. 

11.Cadastre. Expedient 3397/2020. Inadmitir a trámite el recurso interpuesto por  

Caja Rural de Teruel, de solicitud de baja de la liquidación de plusvalía PV  

24935, puesto que esa petición ya fue desestimada en el expediente 11958/2020, y 

contra dicha desestimación solo cabe el recurso contenciosoadministrativo. 

12.Cadastre. Expedient 4355/2020. Estimar la petición de no liquidar el IIVTNU, por la 

transmisión onerosa efectuada en la escritura protocolo 3083/2019, correspondiente 

al inmueble con referencia catastral 6628109CF2462N0001LD, puesto que el período 

impositivo es inferior a un año. 

13.Contractació. Expedient 1658/2017.Acordar la resolució per mutu acord de la 

concessió demanial per l’explotació comercial de la Guingueta número 28 de platja 

Cristall. 

14.Obres. Expedient 3729/2020. Comunicar el compliment de tots els requisits de 

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

construcció d’una piscina situada al c. de Manuel Vázquez de Montalbán, núm. 4 casa 

4 de Miami Platja. 

15.Obres. Expedient 3721/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina privada i una edificació auxiliar adossada a veí amb l’ús d’aparcament a la 

parcel·la situada al c. de la Muga núm. 9 de la urbanització Via Marina. 

16.Disciplina. Expedient 3788/2020. Aprovar la liquidació provisional de les obres i 

actuacions pendents d'execució subsidiària, per part de l'Ajuntament de Mont-roig 

del Camp , respecte a la ruïna imminent de l'immoble situat al c/ de la Pica, 11. 

17.Disciplina. Expedient 4428/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística. 

18.Disciplina. Expediente 5050/2020. Imponer multa coercitiva por incumplimiento de 

orden de ejecución. 

19.Joventut. Expedient 1939/2020. Aprovar la devolució dels ingressos corresponents als 

preus públics de l’activitat del programa Tok’l2: Esquiada 2020, suspesa per part de 

l’Ajuntament per motiu de la crisi del COVID19. 

20. Turisme. Expedient 14721/2019.Aprovar el Conveni de col•laboració 2020 

per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires i promocions i 

a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de 

Tarragona. 

21.Afers Sobrevinguts 

 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 
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