
 

 

     

 
  

 
  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16 de setembre de 2020. 

2. Intervenció. Expedient 7783/2020. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Patronat de 

Turisme de la Diputació de Tarragona per les accions de difusió dels productes 

agroalimentaris i artesans de qualitat any 2020. 

3. Intervenció Expedient 7782/2020. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Patronat de 

Turisme de la Diputació de Tarragona per les despeses de promoció turística i 

Banderes Blaves del 2020 

4. Serveis Econòmics. Expedient 7529/2020. Aprovar la baixa de la liquidació de la Taxa 

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

d’uns habitatges deshabitats sense subministrament d’aigua ni electricitat, situats al 

Marina, 11 de Miami Platja. 

5. Cadastre. Expedient 4211/2020. Estimar la petición de no liquidar el impuesto, 

básicamente porque, según los documentos de adquisición y transmisión, se ha 

producido una minoración en el valor del suelo, y en consecuencia no se cumple el 

hecho imponible del tributo. 

6. Turisme. Expedient 10/2020. Convenis Estació Nàutica 2020. 

7. Disciplina. Expedient 4879/2020. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’un 

certificat edificacions existents i prescripció de l'acció de restauració de la legalitat 

urbanística demanat. 

8. Disciplina. Expedients 14082/2019 i 14083/2019. Estimar l’al·legació presentada i 

sobreseure els procediments de restauració de la legalitat urbanística alterada i 

sancionador per infracció urbanística iniciats, procedint al seu arxiu. 

9. Disciplina. Expedient 2877/2019. Desestimar el recurs de reposició interposat contra 

la resolució del procediment de restauració de la legalitat urbanística. 

10.Infraccions. Expedient 7299/2020. Iniciar el corresponent procediment sancionador 

en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

11.Infraccions. Expedient 6362/2020. Iniciar el corresponent procediment sancionador 

en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

      

  

   

 

   
 

     

    

 

 

 



 

 

12.Activitats. Expedient 3314/2020. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per al 

canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar a Pl. Tarragona, 3, local D de 

Miami Platja  

13.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 
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