
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE DATA 21/04/2016 

 

ncia obre la sessió, 

 

 

1.  

 

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

 

  

 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/469.  Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 

 

 Es dóna compte de la sentència 95/2016, de data 31 de març de 2016, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 2 de Tarragona corresponent al procediment ordinari 494/2013. 

 

 

 de la Generalitat de Catalunya.  

 

3. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/470.  Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 

pagaments. 

 

2016/471.  Aprovació, si s'escau, de la modificació de  la liquidació amb variació de la quota per 

error en l'aplicació de la tarifa corresponent a taxa de clavegueram. Exp. Rec. 8769br/2016. 

 

2016/472.  Aprovació, si s'escau, de la modificació de  la liquidació amb  variació de la quota per 

error en l'aplicació de la tarifa corresponent a taxa de clavegueram. Exp. Rec. 7927br. 

 

2016/473.  Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents 

al mes de març per l'empresa EMOMSA. 

 

2016/474.  Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents 

al mes de març per l'empresa EMSA. 

 

4. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 

 

2016/475.  Modificar, si s'escau, els encàrrecs en tasques tècniques dels expedients municipals. 

Exp. 2016/094. 



2016/476.  Aprovar, si s'escau, la 4a certificació de les obres d'adequació, millora i ampliació de les 

instal·lacions esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja. Exp. 2015/168. 

 

2016/477.  Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic promocional Genèric sense 

allotjament. Exp. 2016/0195. 

 

2016/478.  Encarregar, si s'escau, la redacció necessària per a complimentar l'expedient de la 

inspecció periòdica reglamentària del subministrament elèctric d'enllumenat públic. Exp. 2016/099. 

 

2016/479.  Encarregar, si s'escau, la redacció necessària per a complimentar l'expedient de la 

inspecció periòdica reglamentària del subministrament elèctric d'enllumenat públic. Exp. 2016/101. 

 

2016/480.  Aprovar, si s'escau, la renovació del servei de manteniment del programari antivirus 

corporatiu de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/096. 

 

2016/481.  Aprovar, si s'escau, la renovació del manteniment i ampliació,  per al 

departament de Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/096. 

 

2016/482.  Aprovar, si s'escau, la compra de senyals indicadors de vianants per nucli antic de Mont-

roig del Camp. Exp. 2016/098. 

 

2016/483.  

Exp. 10/2016 OPAJ. 

 

2016/484.  Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per la reparació dels parcs del municipi de 

Mont-roig del Camp - Fase 02. 11/2016 OPAJ. 

 

2016/485.  Interposar, si s'escau, recurs de reposició contra la resolució del director de l'Agència 

Catalana de l'Aigua, mitjançant la qual es resol liquidar a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 

l'  rebuts impagats mal identificats. Exp. 2016/006 ACA_OF. 

 

 

5. Serveis territorials: Llicències 

 

2016/491.  Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació temporal d'una 

porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables i/o bens mobles a les 

platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. Guingueta 20. Exp. 20/2015 DF-PU. 

 

 

6. Afers sobrevinguts 

 

7. Precs i preguntes 

 

El president aixeca la sessió. 
  


