
  

 

 

 

  

 
  

 
  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 7 d'octubre de 2020. 

2. Serveis Econòmics. Expedient 8157/2020. Aprovar la sol·licitud de fraccionament pel 

pagament de l’expedient 7309/2018 corresponent el desglossament de la liquidació 

definitiva de les despeses ocasionades per l’execució subsidiària. 

3. Serveis Econòmics. Expedient 8708/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

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

2020 del local situat al carrer Bondia, 2 1 00 01 de la urbanització Els Oliviers, com 

local tancat. 

4. Serveis Econòmics. Expedient 8774/2020. Aprovar la modificació de la liquidació de 

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

2019 i 2020 de l’habitatge situat al carrer Cristòfol Colom, 3 A 01 01 per no ser 

subjecte passiu 

5. Cadastre. Expedient 8371/2020. Estimar la petición de no liquidar, puesto  

que, al no haber transcurrido un año entre las fechas de adquisición y de 

transmisión, no se cumplen las disposiciones del artículo 107 del RDL 2/2004. 

6. Cadastre. Expedient 8438/2020. 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 8436/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 

porque con anterioridad a la susodicha petición, la liquidación fue generada por los 

servicios técnicos municipales. 

8. Cadastre. Expedient 8373/2020. Inadmitir el recurso de reposición por 

extemporàneo. Inadmitir la iniciación del procedimiento especial de revisión de 

actos firmes y declaración de nulidad de la liquidación, por cuanto no puede 

incardinarse en ninguno de los motivos tasados de nulidad que establece la LGT. 

Desestimar la solicitud de la iniciación de oficio del procedimiento de revocación, 

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

consentidos y firmes. 

      

  

   

 

   
 

     

    

 

 

 



  

 

 

 

9. Cadastre. Expedient 4706/2020. Desestimar la petición de no liquidar, básicamente 

porque con anterioridad a la susodicha petición, la liquidación fue generada por los 

servicios técnicos municipales. 

10.Cadastre. Expedient 5162/2019. Ocupació directa dels terrenys de cessió obligatòria i 

gratuïta de la urbanització Masos d’en Blader, destinats a vials i zones verdes; i instar 

al Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp a la inscripció a favor de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 

11.Obres. Expedient 5388/2020. Denegar, la concessió de llicència d’obres majors 

consistent l’ampliació, reforma, creació d’un nou habitatge i divisió horitzontal al c. 

Pere Antoni i Jordi núm. 14 de la urbanització Bonmont Terres Noves. 

12.Obres. Expedient 4746/2020. Concedir llicència consistent en la construcció d’una 

piscina privada prefabricada, situada al c. dels Castanyers núm. 20 de la urbanització 

Rustical Mont-roig. 

13.Disciplina urbanística. Expedient 2723/2020. Resolució del procediment d’ordre 

d’execució. 

14.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

--- 

 


