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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 02/12/2016 

 

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 

sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 

 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la darrera sessió. 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de 

l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2016.  

  

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

0. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/1513. Donar compte de la correspondència rebuda. 

 

No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

2. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. CCBC/19. 

3.   Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de 

pagaments. 

4. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament de la bestreta sol·licitada per l’empresa EMSA 
per realitzar un pagament d’inversió. Exp. Bestreta 11/2016. 

5.  Liquidar, si escau, la taxa corresponent a la tramitació del Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable en l’àmbit de Càmping de les Arts, de Mont-roig del Camp. Exp. 07/2016 Inf-V. 

6. Liquidar, si escau, la taxa corresponent a la tramitació del Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable en l’àmbit de Càmping la Torre del Sol, de Mont-roig del Camp. Exp. 07/2016 Inf-
V. 

7. Liquidar, si escau, la taxa corresponent a la tramitació del Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable en l’àmbit de Càmping Prats Màrius, de Mont-roig del Camp. Exp. 07/2016 
Inf-V. 

8. Aprobar, si cabe, la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el fomento de la 
educación, para el año 2016. 
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9. Aprovar, si s’escau, la modificació de les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració 
i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2015 i 2016 de l’habitatge situat al carrer Illes 
Canàries, 7 1 00 02. Exp. Rec. 10531/2016. 

10. Sol·licitar, si s’escau, la retirada de plantes amb punxes als propietaris de les parcel·les de 
les urbanitzacions Pi Alt i Cap de Terme, d’aquest municipi. Exp. 83/2016 AV. 

11. Aprovació, si s’escau, la baixa de la liquidació d’escombraries de l’exercici 2016 del local 
sense activitat al carrer Folch i Torres, 1. Exp. Rec 9320/2016. 

12. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua de la prestació per les 
despeses de manteniment de les instal·lacions de sanejament de Mont-roig del Camp per al 
2017. Exp. 35/2016. 

13.  Aprovació, si s’escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la quota per 
canvi de subjecte passiu corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació de 
residus sòlids urbans de l’habitatge situat al carrer Magraners, 3 1 00 13. Exp. Rec 
11185/2016. 

14. Aprovar, si s’escau, la certificació 4a i final de reposició i millores de les instal·lacions de 
sanejament de Mont-roig del Camp corresponent a AF16000001 de l’ACA. Exp. 6/2016. 

15.  Aprovar, si escau, la instal·lació d’una parada per a la venda d’articles de Nadal a la Plaça 
Miramar de Mont-roig del Camp, el dia 20 de desembre de 2016. Exp. 2016/001.   

16.  Aprovació, si s’escau, la baixa de la liquidació d’escombraries d’un local sense activitat,  
sense subministrament d’aigua ni electricitat. Rec. 10845/2016. 

17. Contractar, si s’escau, la realització de bidons específics per a la promoció del cicloturisme 
al nostre municipi. Exp. 83/2016. 

 18. Aprovar, si s’escau, la personació de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu 
núm. 439/2016. Exp. 04/16. 

19. Adjudicar, si s’escau, les obres per a la millora del paviment del Passeig Mediterrani de 
Miami Platja. Exp. 2016/248. 

20. Aprovar, si s’escau,  la contractació del serveix extern per tal d’organitzar “la Cursa Solidaria 
CREMATORRONS” el proper diumenge 15  de gener de 2017. Exp. 2016/278. 

21. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/44IF-RL de protecció de la 
legalitat urbanística, al propietari de les obres realitzades a la finca situada al c. Ficus núm. 6, 
sense llicència municipal. 

22. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/60 IF-RL de protecció de la 
legalitat urbanística contra el propietari de les obres realitzades a la finca situada al c/ Menorca 
núm. 41 bloc 1 planta 0 porta 2, sense llicència municipal. 
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23. Iniciar, si escau, el corresponent expedient sancionador 2016/61 IF-ES, com a presumptes 
responsables d’una infracció urbanística. 

24.  Iniciar, si escau, el corresponent expedient sancionador 2016/59IF-ES, com a presumpte 
responsable d’una infracció urbanística flagrant. 

25. Aprovar, si s’escau, les bases específiques i la convocatòria pública del procés selectiu per 
la creació d’una borsa de treball de Cap d’Unitat de Serveis Socials, Auxiliar d’Atenció 
Domiciliària, Conserge, Cap d’Unitat de Cultura i Dinamitzador de Joventut. 

26.  Aprovar, si s’escau, les bases específiques i la convocatòria pública del procés selectiu per 
la creació d’una borsa de treball de Tècnic Mitjà d’Informàtica i d’auxiliar administratiu. 

 

AFERS SOBREVINGUTS 

1. Aprovar, si s’escau, una ampliació del termini de presentació de sol·licituds de les Ajudes 
de la Regidoria d’Impuls Econòmic per al 2016.   
 

2. Autoritzar, si s’escau, a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA poder treballar el 
dimarts 6 de desembre de 2016, dia festiu, a les obres de reposició del col·lector de 
Ponent. Exp. 16/2016 OPAJ. 

 
Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 


