
  

1 

  

 

 

  

 
  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30 de setembre de 2020. 

2. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració - Subvenció en espècie 

Biblioteques públiques. 

3. Regidoria de Platges. Expedient 14499/2019. Subvencions Espai Naturals. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 8504/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la 

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

2019 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 B 02 08 per no ser subjecte 

passiu. 

5. Serveis Econòmics.Expedient 6433/2019. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa 

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

habitatges situats a l’avinguda Barcelona 123 de Miami Platja. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 7494/2020. Declarar el desistiment de la sol·licitud 

formulada per l'interessat en relació a l’ampliació del termini de pagament del 

fraccionament sol·licitat a BASE -Gestió d’Ingressos Local- de l’expedient executiu 

2016/75119. 

7. Serveis Econòmics. Expedient 8464/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la 

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

situat a l’avinguda Platja Cristall 31 1 00 0A. 

8. Serveis Econòmics Expedient 8508/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de la 

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

2019 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 B 02 07 per no ser subjecte 

passiu. 

9. Cadastre. Expedient 8447/2020. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la 

documentació necessària per la liquidació de plusvàlua municipal (IIVTNU). 
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10.Cadastre. Expedient 8442/2020. Estimar lo solicitado y conceder una prórroga para 

la presentación de los documentos necesarios para liquidar el IIVTNU. 

11.Cadastre. Expedient 8386/2020. Inadmitir la solicitud de declarar la improcedencia 

de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV25562, en base a que el recurso 

presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por 

la norma que regula los tributos municipales. 

12.Cadastre. Expedient 8388/2020. Inadmitir la solicitud de declarar la improcedencia 

de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV25567, en base a que el recurso 

presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por 

la norma que regula los tributos municipales. 

13.Cadastre. Expedient 8385/2020. Inadmitir la solicitud de declarar la improcedencia 

de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV25560, en base a que el recurso 

presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por 

la norma que regula los tributos municipales. 

14.Cadastre. Expedient 8390/2020. Inadmitir la solicitud de declarar la improcedencia 

de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV25563, en base a que el recurso 

presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por 

la norma que regula los tributos municipales. 

15.Cadastre. Expedient 8387/2020. Inadmitir la solicitud de declarar la improcedencia 

de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV25566, en base a que el recurso 

presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por 

la norma que regula los tributos municipales. 

16.Cadastre. Expedient 8181/2020. Inadmitir la solicitud de rectificación, baja y 

devolución de la cuota más los intereses de demora, todo ello referido a la 

liquidación de plusvalía PV21879, en base a que el acto tributario no es una 

autoliquidación; y siendo una liquidación, el escrito de alegación ha sido presentado 

fuera de plazo y por tanto cabe considerarlo extemporáneo. 

17.Cadastre. Expedient 2001/2020. Desestimar la solicitud de iniciación de oficio del 

procedimiento de revocación puesto que, siendo la liquidación firme en vía 

administrativa, no es una alternativa a los recursos ordinarios para atacar actos 

consentidos. 

18.Cadastre. Expedient 8378/2020. Inadmitir la solicitud de declarar la improcedencia 

de la liquidación de plusvalía municipal (IIVTNU) PV25564, en base a que el recurso 

presentado es extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido por 

la norma que regula los tributos municipales. 

19.Contractació. Expedient 3834/2020. Aprovar la certificació número 2 de les obres 

d’enderroc, per ruïna imminent de l’immoble situat al c. de la Pica, 11 de Mont-roig 

del Camp. 

20.Contractació. Expedient 1971/2020. Ajornar l’espectacle de monòlegs contractat 

amb Zona de Baile SL per celebrar-lo  divendres dia 19 de març de 2021 i autoritzar 

el pagament d’una bestreta del màxim del 30% del cost total de l’actuació. 

21.Activitats. Expedient 3544/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències del 

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

supermercat, a l’av. Barcelona, 140 de Miami Platja. 

22.Activitats. Expedient 14064/2019. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per 

l’exercici de l’activitat de comerç de productes alimentaris, a la Pl. Miramar, 9 de 

Mont-roig del Camp. 
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23.Activitats. Expedient 5592/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per 

l’exercici de l’activitat de comerç de fruita, a Pl. Tarragona, 3, Es 3 Pt. 1 de Miami 

Platja. 

24.Activitats. Expedient 12487/2018. Declarar la baixa per l’exercici de l’activitat de 

serveis de jardineria i manteniment a l’av. Barcelona, 152 de Miami Platja 

25.Activitats. Expedient 9924/2017. Declarar conclòs el procediment d’esmena de 

deficiències incoat per la verificació del compliment de la legalitat vigent per al canvi 

de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a la Pl. Joan Miró, 9 de Mont-roig del 

Camp. 

26.Urbanisme. Expedient 5737/2020. 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 a la pl. de la Sardana, núm. 7 de Miami Platja 

27.Urbanisme. Expedient 14716/2019. Comunicar el compliment de tots els requisits de 

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

construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina al c. República Argentina núm. 30 

de la urbanització Costa Zèfir (expedient 14716/2019 RC_PO). 

28.Obres. Expedient 2553/2020. Concedir llicència consistent en un projecte bàsic i 

executiu per la reforma d’un habitatge unifamiliar i enderroc d’una edificació auxiliar 

situat a l’av. de Príncep d’Espanya núm. 70. 

29.Obres. Expedient 552/2019. Declarar el desistiment de la sol.licitud de la llicència 

d'obres formulada per l'interessat per la legalització de la construcció d'un traster i 

reparació de la coberta de l'immoble, situat al c. Pi de Baltasar núm. 29 esc. 11 de la 

urbanització Mont-roig Badia. 

30.Obres. Expedient 9969/2018. Desistir la sol·licitud de la llicència consistent en un 

projecte bàsic per la implantació d’activitat provisional d’aparcament de caravanes, 

situat a la partida Pobles núm. 83, a nom de l’empresa Turisme i atuomoció paso del 

Rey, SL. 

31.Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 8338/2020. Aprovar sol·licitar a l’Agència 

Catalana de l’Aigua que inclogui al Programa de mesures del Pla de gestió del 

districte de conca fluvial de Catalunya, 3r cicle de planificació, les actuacions de 

planificació hidrològica del municipi proposades a l’informe tècnic de Nostraigua per 

un import total de 11.105.000€. 

32.Disciplina. Expedient 8487/2020. Iniciar el procediment d’ordre d’execució de 

conservació, salubritat i ornament públic. 

33.Disciplina. Expediente 13900/2020. Archivo del expediente de multa coercitiva per 

cumplimiento de orden de ejecución. 

34.Disciplina. Expedient 2853/2020. Resolució del procediment d’ordre d’execució. 

35.Disciplina. Expediente 5050/2020. Archivo del expediente de multa coercitiva por 

cambio del sujeto obligado al cumplimiento de orden de ejecución. 

36.Afers sobrevinguts 

 

 

 

 

 


