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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 31/08/2016 

 

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 24 d'agost de 2016.  

  

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

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 
 

2016/1111. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 
 

No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Patronat de Turisme i Comerç 
 
2016/1127. Donar compte, de la tramitació de l'autorització de circulació del servei del Trenet Turístic 
al Servei Català de Trànsit. Exp. 37/2016. 

 

4. Servei de trànsit i mobilitat 
 
2016/1124. Autoritzar, si s'escau, les acreditacions d'estacionament a la zona específica del carrer 
Sant Antoni per realitzar els serveis de Caritas. 

 

Aquest punt es deix damunt la taula per a un major estudi. 

 

5. Serveis a les persones: Educació 
 
2016/1128. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats.  
 

2016/1129. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats.  

 

6. Serveis Econòmics: Intervenció General 
2016/1112. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 
pagaments. 



2016/1113. 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 6741br/2016. 

 

2016/1114. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'uns habitatges 
deshabitats sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 8361/2016. 

 

2016/1115. 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 apartament. Exp. Rec 8526/2016. 

 

2016/1116. 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 apartament. Exp. Rec 8790/2016. 

 

2016/1117. 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 9193/2016.  

 

2016/1118. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'un habitatge deshabitat 
sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 8145-9386/2016. 

 

2016/1119. Desestimar, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'un habitatge. Exp Rec 
9454/2016. 

 

 

7. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions 
 

2016/1133. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya per la 
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya.  
 

2016/1120. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció pel funcionament de les llars d'infants 
municipals, 2015-2016. 

 

2016/1125. Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones para impulsar la emprendeduría en 
el municipio, para el año 2016. Exp. 02/2016 DEC. 

 

2016/1126. Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones para impulsar la contratación de 
trabajadores parados en las empresas del municipio, para el año 2016. Exp. 03/2016 DEC. 

 

8. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 
 
2016/1132. Aprovar, si s'escau, la realització del Concert Jove com a part del programa K.DAT, i 
emmarcat dins de la festivitat de Sant Miquel. Exp. 2016/225. 
 

2016/1121. Aprovar, si s'escau, la contractació d'un servei de connectivitat a Internet per a les noves 
oficines del Centre Polivalent de Miami Platja. Exp. 2016/222. 
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2016/1122. Adjudicar, si s'escau, la reparació de la coberta de l'aula de música de Miami Platja. Exp. 
2016/223. 

 

2016/1123. Aprovar, si escau, la contractació de l'estudi i assessorament per a la implantació d'una 
activitat en el solar municipal qualificat per a equipaments al SUD 11, Bonmont Terres Noves. Exp. 
2016/224. 

 

 

9. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern 
 
2016/1130. Decidir, si s'escau, la comissió de serveis sol·licitada per un treballador de l’Ajuntament, 
a efectes 15 de setembre de 2016. Exp. 818/2016. 

 

 

10. Serveis territorials: Llicències 
 
2016/1131. Prendre coneixement de la transmissió de l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 93 
del Mercat Setmanal de Miami Platja, per a l'exercici de la venda no sedentària fins el dia 6 d'octubre 
de 2025. 

 

 

11. Afers sobrevinguts 
 
2016/1134. Autorització, si s'escau, al Departament d'Intervenció per a valorar i reclamar el contracte 
de derivat financer contractat amb Banc de Sabadell. Expedient 41. 

 

2016/1135. Adjudicar, si procede, las obras de impermeabilización y decantación de la cubierta del 
edificio del CECOPAL, ubicado en la Policía Local. Exp. 01/2016. 

 

2016/1136. Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció pel PUOSC-manteniment, anualitats 2016 i 2017. Exp. 
40/2016. 

 

 
12. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 


