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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19 d'agost de 2020. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 1112/2020. Aprovar, si s’escau, el traspàs dels imports 
efectuats mensualment per la Generalitat de Catalunya- Departament de Benestar i 
Família, a la Residència Tercera Edat l’Onada SL - Centre de dia, en concepte de la 
Prestació Econòmica Vinculada (PEV).  

3. Serveis Econòmics. Expedient 5894/2020.Aprovar, si s’escau, 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,68 i desestimar la 
modificació de la liquidació de l’avinguda Barcelona, 42.  

4. Serveis Econòmics. Expedient 7089/2020. Desestimar, si s’escau, la baixa de la 
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans 
de l’habitatge situat al carrer del Hospital, 6 de Mont-roig del Camp.  

5. Serveis Econòmics. Expedient 587/2020. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal 
corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys de naturalesa 
urbana.  

6. Cadastre. Expedient 6972/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 
porque con anterioridad a la susodicha petición, la liquidación fue generada por los 
servicios técnicos municipales.  

7. Cadastre. Expedient 3295/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 
bàsicament perquè amb anterioritat a la sol·licitud la liquidació fou generada per 
l’administració. En tot cas, el/la subjecte passiu pot presentar el recurs de reposició 
dintre del termini establert, si ho considera oportú, contra la liquidació PV 25786, una 
vegada li sigui notificada.  

8. Cadastre. Expedient 6308/2020. Estimar el sol·licitat, anul·lant la liquidació de 
plusvàlua PV 25851, atès que en la data de la dació estava empadronat en l’habitatge.  
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9. Cadastre. Expedient 6654/2020. Inadmitir la solicitud de baja y devolución de la 
cuota más los intereses de demora, todo ello referido a las liquidaciones de plusvalía 
PV24538 y PV24542, en base a que el recurso de reposición ha sido presentado fuera 
de plazo y por tanto cabe considerarlo extemporáneo.  

10.Cadastre. Expedient 7132/2020. Desestimar la petició de no liquidar l’impost, 
bàsicament perquè amb anterioritat a la sol·licitud la liquidació fou generada per 
l’administració. En tot cas, el/la subjecte passiu pot presentar el recurs de reposició 
dintre del termini establert, si ho considera oportú, contra la liquidació PV 25972, una 
vegada li sigui notificada.  

11.Cadastre. Expedient 5533/2020. Desestimar la sol·licitud de reducció de l’import 
pagat de la liquidació PV 25103, atès que, revisada aquesta, es compleixen tots els 
condicionants establerts en el RDL 2/2004 i l’Ordenança Fiscal.  

12.Cadastre. Expedient 7131/2020. Inadmitir la solicitud de baja de la liquidación de 
plusvalía PV24964, puesto que el recurso de reposición ha sido interpuesto fuera del 
plazo que disponía para ello, y por tanto cabe considerarlo extemporáneo.  

13.Cadastre. Expedient 4099/2020. Desestimar les al·legacions interposades contra la 
liquidació de plusvàlua PV25430, bàsicament per que no s’han aportat les taxacions 
de les valoracions requerides que demostrin la minoració del valor del sòl entre les 
dates d’adquisició i transmissió.  

14.Cadastre. Expedient 3640/2020. Desestimar la petició de baixa de la liquidació de 
plusvàlua PV25568 atès que no queda provada la pretesa minoració en el valor del 
sòl, entre les dates d’adquisició i de transmissió.  

15.Cadastre. Expedient 6663/2020. Inadmitir la solicitud de baja de plusvalía PV24719, 
en base a que el recurso de reposición no fue presentado en plazo, y en consecuencia 
la liquidación es firme y consentida por el sujeto pasivo.  

16.Educació. Expedient 7209/2020. Aprovar, si escau, l’acord de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp i L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE 
COMPLET DE L’AIGUA (NOSTRAIGUA), per a la realització d’activitats d’aplicació 
pràctica relacionades amb el projecte “Podem aprendre de moltes formes” de 
l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, curs 2020-2021. 

17.Educació. Expedient 11176/2019. Aprovar, si escau, l’acord de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de 

Mont-roig del Camp i L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES 

(NOSTRESERVEIS), per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades 

amb el projecte “Podem aprendre de moltes formes” de l’Institut Antoni Ballester de 

Mont-roig del Camp, curs 2020-2021.  

18.Serveis Socials. Expedient 718/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva . 

Aprovar la concessió de subvenció als centres educatius de secundària del municipi, 

per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del municipi 

de Mont-roig del Camp, curs 2019-2020.  

19.Serveis Socials. Expedient 803/2020. Subvencions per Concurrència 
Competitiva. Aprovar la concessió de subvenció als centres educatius per 
facilitar l’educació escolar dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig 
del Camp per l’any 2020 
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20.Contractació. Expedient 6948/2020. Adjudicar, si s’escau, el contracte de serveis per 
la realització d'un projecte de diversificació de l'economia local i comercialització de 
sòl públic.  

21.Contractació. Expedient 7702/2017. Inadmetre a tràmit el recurs de reposició 
presentat per Cuina Gestió SL contra l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 
data 23 de juny de 2020 per la qual es determina la documentació requerida per 
justificar el reequilibri econòmic de la concessió.  

22.Regidoria de Turisme. Expedient 14292/2018. Conveni Estació Nàutica 2019. 
Reconeixement obligació 50% - 2n pagament  

23.Impuls Econòmic. Expedient 6958/2020. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
d’autorització per l’ús comú especial de l’Espai – Centre de Treball Compartit.  

24.Afers Sobrevinguts  

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

  


