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 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

 

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22 de juliol de 2020. 

2. Serveis econòmics. Expedient 1730/2020. Donar compte de les liquidacions de baixes 

en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió d’ingressos, corresponents al 

segon trimestre de 2020. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 1943/2020. Desestimar la sol·licitud de l’ampliació del 

termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE -Gestió d’Ingressos Local- de 

l’expedient executiu 2008/49501. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 2117/2020. Desestimar la sol·licitud de fraccionament 

pel pagament de les liquidacions del procediment sancionador de l’expedient 

13042/2019 GPP. 

5. Serveis Econòmics. Expedient 1938/2020. Desestimar la sol·licitud de dispensa de 

garantia i ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE -

Gestió d’Ingressos Local- de l’expedient executiu 2011/41173. 

6. Serveis Econòmics. Expedient 1576/2020. Denegar la sol·licitud de dispensa de garantia 

i ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE -Gestió 

d’Ingressos Local- de l’expedient executiu 2007/76364. 

7. Cadastre. Expedient 14133/2019. Desestimar la petición que se hace de no liquidar el 

impuesto, básicamente porque la solicitante no ha aportado las tasaciones del valor 

del suelo en las fechas de compra y la de venta. 

8. Cadastre. Expedient 12064/2019. Desestimar la petición de anulación de la 

autoliquidación PV 25062 y devolución del importe pagado, puesto que no ha quedado 

plenamente demostrada la inexistencia de incremento de valor del suelo en la 

transmisión efectuada. 
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6. Cadastre. Expedient 4377/2020. Estimar la baja de la liquidación del IIVTNU PV25128, 

puesto que, de los precios escriturados y de los valores catastrales del suelo, se 

deduce que no se cumple el hecho impositivo del tributo. 

10.Contractació. Expedient 5306/2019. Aprovar la certificació 1 i única, certificat final 

d’obra, acta de recepció i la factura corresponent a les obres de mecanització del pou 

de Solemio 2 i d’instal·lació de la canonada d’impulsió fins al dipòsit de Solemio. 

11.Contractació. Expedient 3834/2020. Aprovar la certificació número 1 de les obres 

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

del Camp 

12.Contractació. Expedient 3811/2020. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres 

d’enderroc, per ruïna imminent de l’immoble situat la c. Mare de Déu de la Roca, 64 

de Mont-roig del Camp 

13.Contractació. Expedient 4488/2020. Declarar deserta la licitació per l’atorgament a 

tercers de l’autorització demanial per l’explotació del bar de la piscina municipal de 

Via Marina per la temporada d’estiu de 2020. 

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

concessió demanial per l’explotació comercial de la Guingueta número 27 ubicada a 

la Platja de la Porquerola 

15.Regidoria de Platges. Expedient 12900/2019. Pla d'Usos 2020 – renúncies. 

16.Obres. Expedient 14823/2019. Comunicar el compliment de tots els requisits de 

formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a per la construcció 

d’un annex a l’habitatge principal situat a l’av. de Califòrnia núm. 66 de Miami Platja. 

17.Urbanisme. Expedient 5152/2020. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de 

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

d’ampliació i reforma interior de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a l’av. de 

Califòrnia, núm. 38 de Miami Platja 

18.Urbanisme. Expedient 4503/2020. Comunicar l’incompliment de tots els requisits de 

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

d’ampliació i reforma interior de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c. 

d’Amposta, núm. 14 de Miami Platja 

19.Urbanisme. Expedient 3477/2020. 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 situat a l’av. del Doctor Gil Vernet, núm. 20 de Miami Platja. 

20.Activitats. Expedient 8405/2019. Requerir a l’interessat la legalització de l’activitat i 

l’aportació de documentació relativa al règim de comunicació pel canvi de titularitat 

de l’exercici de l’activitat, de bar, situat a la ctra. N-340, Km. 1136. 

21.Activitats. Expedient 9854/2019. Requerir a l’interessat, l’adequació a la llicència 

atorgada en data 19 d’agost de 2009, o bé, la corresponent comunicació de 

modificació substancial de l’activitat de bar-restaurant, situada a l’av. del Mar, 

16 de Miami Platja. 

22.Afers sobrevinguts 

 

B) Activitat de control 

C) Precs i preguntes 
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