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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 03/08/2016 

 

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 27 de juliol de 2016.  

  

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

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 
 

2016/1036. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 

 

No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria 
 

2016/1040. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar la documentació necessària 

per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU). Exp. RE 2016/8267. 

 

2016/1041. Estimar la sol·licitud de baixa de les  liquidacions de plusvàlua (IIVTNU), i 

practicar-les de nou. Exp. PV 20766 i 20767. 

 
 

4. Serveis Econòmics: Intervenció General 
 

2016/1037. Donar compte, si s'escau, de les liquidacions de baixes en voluntària i 

executiva realitzades per Base-Gestió d'ingressos, corresponents al segon trimestre de 

2016.  

 

2016/1038. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidacions sense variació de la 

quota per error en el Número d'Identificació Fiscal del subjecte passiu corresponent a 

taxes municipals. Exp. Rec 7794/2016. 

 

 

 



2016/1039. Aprovació, si s'escau, la devolució i la modificació de liquidacions sense 

variació de la quota per error en el Número d'Identificació Fiscal del subjecte passiu 

corresponent a taxes municipals. Exp. Rec 8252/2016. 

 

 

5. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 
 

2016/1042. Aprovar, si s'escau, la devolució de la garantia definitiva per la prestació del 

servei de salvament amb embarcació de motor al litoral de Mont-roig del Camp. Exp. 

2015/238. 

 

2016/1043. Adjudicar, si s'escau, els treballs de revisió dels equips contra incendis dels 

edificis municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/208. 

 

2016/1044. Aprovar, si s'escau, la compra de 120 caixes (600 paquets de 500 folis cada 

paquet) de paper de fotocopiadora per les oficines de l'Ajuntament de Mont-roig del 

Camp. Exp. 2016/209. 

 

2016/1045. Adjudicar, si s'escau, la compra i col·locació d'una barana a la zona verda del 

passeig Mediterrani, costat Estació Delfines. Exp. 2016/210. 

 
 

6. Serveis territorials: Llicències 
 

2016/1046. Concedir, si escau, llicència consistent en la legalització de l'ampliació 

habitatge, ampliació habitatge i construcció d'una piscina, situat al c. Verge de la Roca, 

núm. 1 de la urbanització Club Mont-roig. Exp. 12/2016 MA. 

 

 

7. Afers sobrevinguts 
 

2016/1047. Aprovar, si s'escau, l'adhesió al Pla extraordinari d'assistència financera local 

2016, segons conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Tarragona. Exp. 37/2016. 

 
 
8. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 


