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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 14/09/2016 

 

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 7 de setembre de 

2016.  

  

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

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 
 

2016/1169. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència. 

 
Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència. 

 

• Donar compte de l’acceptació de l’adhesió al Pla extraordinari d’assistència 
financera local 2016, per part de la Diputació de Tarragona.  

 

3. Serveis a les persones: Educació 
 

2016/1190. Aprovar, si escau, les sol·licituds d'aplicació de la tarifa reduïda del servei 

escolar de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 presentades 

pels interessats. Exp. 2. 

 

2016/1191. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar 

per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 2. 

 

2016/1192. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar 

per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 3. 

 

 

4. Serveis Econòmics: Intervenció General 
 

2016/1172. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació 

de pagaments.  

 



2016/1182. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'uns 

habitatges deshabitats sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 8702/2016. 

 

2016/1183. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'uns 

habitatges deshabitats sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 9552/2016. 

 

2016/1184. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'uns 

habitatges deshabitats sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 9553/2016. 

 

2016/1185. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidacions sense variació de la 

quota per canvi de subjecte passiu corresponent a taxes municipals d’un habitatge. Exp. 

Rec 9638/2016. 

 

2016/1186. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la 

quota per canvi de subjecte passiu corresponent a taxes municipals d’un habitatge. Exp. 

Rec 9781/2016. 

 

2016/1187. Aprovar, si s'escau, la divisió de la liquidació de la Taxa per la recollida, 

incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l'exercici 2016 d’un habitatge. Exp. 

Rec 9790/2016. 

 

2016/1188. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l' Impost sobre l'Increment 

del valor de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-7. 

 
 

5. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 
 

2016/1181. Adjudicar, si s'escau, diversos serveis amb motiu del Projecte "Aprendre a 

nedar", dirigit als alumnes de 3r curs d'Educació Primària Obligatòria de les Escoles Mare 

de Déu de la Roca, Escola Joan Miró i Escola Marcel·lí Esquius. Exp. 2016/232. 

 

 

6. Serveis territorials: Disciplina i sancions 
 

2016/1173. Sobreseure, si escau, el procediment sancionador 39/2016GP i Iniciar, si 

escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient administratiu 

55/2016VP, per la comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del bon ús 

de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

2016/1174. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient 

administratiu ES40/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions 

administratives sobre la tinença d'animals. 
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2016/1175. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 

ES42/2016VP, com a responsable d'unes infraccions administratives recollides a 

l'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 

Camp. 

 

2016/1176. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 

45/2016VP, com a responsable d'unes infraccions administratives recollides a 

l'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 

Camp. 
 

2016/1177. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 

ES44/2016VP, com a responsable d'unes infraccions administratives recollides a 

l'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 

Camp. 

 

2016/1178. Resolución, si procede, del procedimiento sancionador, expediente 

administrativo ES22/2016VP, como responsable de unas infracciones administrativas 

recogidas en la Ordenanza reguladora del buen uso de la vía pública y los espacios 

públicos de Mont-roig del Camp. 

 

2016/1179. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 

36/2016VP, com a responsable d'unes infraccions administratives recollides a 

l'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 

Camp. 

 

 

7. Serveis territorials: Llicències 
 

2016/1170. Renovar, si s'escau, la llicència d'ocupació de via pública amb taules, cadires 

i expositors per l'exercici 2016, i requerir l'abonament de les taxes corresponents, al 

titular del "Bar a Prop", situat al C/ Dr. Josep Segarra, núm. 44-46, baixos, de Mont-roig 

del Camp.  

 

2016/1171. Denegar la transmissió de l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 3 del 

Mercat setmanal de Mont-roig del Camp per a l'exercici de la venda no sedentària. 

 

2016/1193. Concedir, si escau, la llicència d'obra major consistent en l'enderroc d'un 

edifici aïllat situat al c. de Gran Canària, núm. 26 de Miami Platja, a nom de Nostraigua. 

Expedient 001/2016 EN. 
 

2016/1194. Concedir, si escau, llicència d'obra major per al canvi d'ús de garatge a 

habitatge, i reforma interior habitatge unifamiliar, situat al c. de la Baixada Platja Cristall, 

núm. 4 de la urbanització Pi Alt. Exp. 23/2016 MA. 

 



2016/1195. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina 

privada, a l'habitatge situat al c. de Segarra, núm. 14 bloc B Porta 4 de la urbanització Pi 

Alt. Expedient 16/2016 PI. 

 

 

8. Afers sobrevinguts 
 

2016/1197. Adjudicar, si s'escau, la compra de tres aires condicionats per a l'Escola 

Marcel·lí Esquius. Exp. 2016/235. 

 

2016/1196. Aprovar, si s'escau, la compra d'equips informàtics per les oficines municipals 

d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/234. 

 

2016/1198. Sol·licitar, si s'escau, als organismes afectats la documentació sol·licitada per 

l'Agència Catalana de l'Aigua per resoldre l'expedient de "Sol·licitud de concessió 

d'aigües subterrànies presentada per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per tal de 

legalitzar un total de 29 pous destinats a l'abastament municipal mitjançant diverses 

xarxes". Exp. 2016/011 ACA/TR. 

 

 

9. Precs i preguntes. 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 


