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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26 d'agost de 2020. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 7371/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

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

l’habitatge situat al carrer Marina, 11 1 03 01 de Miami Platja, per error en el 

subjecte passiu. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 7406/2020. Aprovar la devolució de l’import ingressat 

per error a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 347/2020. Aprovar el pagament dels recursos a 

compte a altres ens públics per ingressar pendents de liquidar a la Entitat Urbanística 

Col·laboradora Pins de Miramar i Entitat Urbanística Col·laboradora Club Bonmont 

Catalunya” procedents de la liquidació executiva del mes de juliol de 2020 efectuada 

per BASE –Gestió d’Ingressos. 

5.  Serveis Econòmics. Expedient 7475/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

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

2020 de l’habitatge situat al carrer Galera, 1 3-1, per no ser subjecte passiu. 

6. Cadastre. Expedient 7240/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto que en el 

presente caso se ha justificado la inexistencia de incremento de valor del suelo. 

7. Cadastre. Expedient 7239/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto que en el 

presente caso se ha justificado la inexistencia de incremento de valor del suelo. 

8. Cadastre. Expedient 1998/2020. Desestimar la sol·licitud de devolució de la quota de 

la plusvàlua PV25604, bàsicament per que no s’han aportat les taxacions de les 

valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl, i a que, segons 

la comparativa dels valors cadastrals del sòl, aquests han augmentat. 

9. Cadastre. Expedient 13433/2019. Desestimar la sol·licitud de devolució de la quota 

de la plusvàlua PV25207, corresponent a l’habitatge, bàsicament per que no s’han 

aportat les taxacions de les valoracions requerides que demostrin la minoració del  
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valor del sòl, i a que, segons la comparativa dels valors cadastrals del sòl aquests han 

augmentat. Estimar la sol·licitud de devolució de la quota de la plusvàlua PV 25208, 

atès que de la comparativa dels valors cadastrals del sòl, aquests han minorat. 

10.Cadastre. Expedient 2191/2020. Desestimar el recurso interpuesto contra las 

liquidaciones de plusvalía PV 25357 y PV25358, en el que se demanda se dejen sin 

efectos las liquidaciones por pérdida patrimonial, debido a que la fórmula de cálculo 

del IIVTNU sigue plenamente vigente. 

11.Contractació. Expedient 6182/2020. Adjudicar el contracte de serveis per la 

realització d'un curs de monitor/a d'activitats de dinamització en l'àmbit poliesportiu 

inclòs dins el Pla de Formació 2020. 

12.Infraccions. Expedient 5862/2020. Iniciar el corresponent procediment sancionador 

en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

13.Infraccions. Expedient 5867/2020. Iniciar el corresponent procediment sancionador 

en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.  

14.Afers Sobrevinguts 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  

 


