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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 13/10/2016 

 

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 5 d'octubre de 2016.  

  

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

 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 
 

2016/1334. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència. 

 
• Es dóna compte de la interlocutòria de data 24 de febrer de 2016, amb núm. de registre 

d’entrada 2016/11067 de 30-09-2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona envers 

al PA 172/2015. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 

• Es dóna compte de l’informe emès per l’empresa SEGURDADES referent a l’auditoria 

efectuada a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 

de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La Junta de Govern Local es dóna 

per assabentada i acorda donar trasllat al senyor alcalde. 

 

3. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria 
 

2016/1348. Estimar parcialment els canvis que es puguin operar en les titularitats d'IBI i 

taxa d'escombraries de diversos immobles. Exp. RE 2016/8752. 

 

4. Serveis Econòmics: Intervenció General 
 

2016/1344. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació 

de pagaments.  

 

5. Serveis Econòmics: Tresoreria 
 

2016/1345. Aprovació, si s'escau, de la baixa de les liquidacions dels exercicis 2015 i 2016 

de la Taxa de recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans, i de la Taxa de 

Clavegueram. Exp. Rec 10227/2016. 



2016/1346. Desestimar, si s'escau, la reclamació presentada per la liquidació de la Taxa 

de recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l'exercici 2016 de la 

guingueta número 28 situada a Platja Cristal. Exp. Rec 11022/2016. 

 

2016/1347. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l' Impost sobre l'Increment 

del valor de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-8. 

 

 

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 
 

2016/1349. Adjudicar, si s'escau, la substitució d'un bàcul a l'av. de Barcelona, 155 de 

Miami Platja. Exp. 2016/244. 

 

2016/1350. Aprovar, si s'escau, la compra i col·locació de  la senyalística interna i externa 

pels poliesportius de Mont-roig del Camp i de Miami Platja. 2016/245. 

 

2016/1351. Aprovar, si s'escau, la contractació de la instal·lació de dues noves xarxes 

WiFi per a les Biblioteques Municipals de Mont-roig del Camp i Miami Platja. Exp. 

2016/0246. 

 

2016/1352. Aprovar, si 'escau, la 1a. Certificació relativa a les obres per la reparació de 

les deficiències trobades a les instal·lacions de la Casa de Cultura de Mont-roig del 

Camp. Exp. 2016/133. 

 
 

7. Serveis territorials: Llicències 
 

2016/1335. Atorgar, si escau, al titular de la parada número 5, l'ampliació de la parada 

amb la parada número 3 del mercat de Mont-roig del Camp, per la venda de fruites i 

verdures.  

 

2016/1336. Atorgar, si escau, al titular de la parada número 3, el canvi d'ubicació a la 

parada número 1 del mercat de Mont-roig del Camp, per la venda de calçats. 

 

2016/1337. Atorgar, si s'escau,  les autoritzacions municipals per a l'exercici de la venda 

no sedentària en les parades vacants del mercat setmanal que es celebra al C. Vinyols 

de Mont-roig del Camp. 

 

2016/1338. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de 

deficiències per a l'exercici de l'activitat d'oficina de paqueteria i comerç de telefonia a 

l'av. de Barcelona, 154 bis, baixos de Miami Platja. Exp. 22/2016 ANC. 
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2016/1339. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de 

deficiències per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de comerç "El vestidor by 

Paty" a la pl. de Tarragona, 3, local 6 de Miami Platja. Exp. 26/2016 ANC.  

 

2016/1340. Comunicar, si escau, el compliment de tots el requisits de formalització de la 

declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'agència immobiliària a l'av. de 

Barcelona, 125, local 3 de Miami Platja. Exp. 24/2016 ANC. 

 

2016/1341. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de 

deficiències per a l'exercici de l'activitat de comerç d'objectes de regal a la pl. de 

Tarragona, 3, local 3 de Miami Platja. Exp. 23/2016 ANC.  

 

2016/1342. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de 

deficiències per a l'exercici de l'activitat de venda de pa i degustació "Coffee&Cake" al 

c/ de l'Uruguai, 16, local 3 de la urbanització Costa del Zèfir. 25/2016 ANC. 

 

2016/1343. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de 

deficiències per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat del bar situat a l'av. de 

París, 28 de Miami Platja. Exp. 19/2016 ANC.  

 

2016/1353. Concedir, si escau, la llicència d'obra major consistent en l'enderroc de dues 

edificacions situat a la N-340 km 1137 - Pd. Prats, núm. 36 de Mont-roig del Camp. 

Expedient 2015/005 EN. 

 

2016/1354. Concedir, si escau, la llicència consistent en la reparació i ampliació d'una 

piscina comunitària, a l'habitatge situat a l'av. de Los Angeles, núm. 18 de Miami Platja. 

Expedient 15/2016 PI. 

 

2016/1355. Autoritzar, si escau, la modificació del projecte consistent en la construcció 

de 12 habitatges al c. Henry Lavanchy, 12 de la urbanització Bonmont Terres Noves. 

Expedient 1792/2006 MA. 

 

2016/1356. Concedir, si escau, llicència consistent en un projecte bàsic per la construcció 

d'un edifici destinat a recepció del càmping Els Prats, situat a la N-340 km1137 de Miami 

Platja. Exp. 26/2015 MA. 

 

 

8. AFERS SOBREVINGUTS 
 

2016/1357. Aprovar, si s'escau, l'inici del procés de selecció i les bases per contractar 20 

treballadors pel Pla d'ocupació Municipal 2016. Exp. 33/2016. 

 



2016/1358. Aprovar, si s'escau, els nomenaments de funcionaris/es interins/es per 

acumulació de tasques i per un període màxim de 6 mesos per a diversos departaments 

de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.  

 

9. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 


