ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 07/09/2016
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 31 d'agost de 2016. I no havent
cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/1139. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.
3. Servei de trànsit i mobilitat
2016/1162. Aprovar, si escau, notificar a la Unidad de Carreteras del Estado en Tarragona, la
modificació de velocitat d'un tram de la N-340, per realitzar la instal·lació d'un pas de vianants a la
urbanització Solemio. Exp. Mob39/2016.
2016/1163. Aprovar, si escau, autoritzacions particulars d'estacionament, a la zona específica de la
plaça Mossèn Gaieta Ivern, pel servei de l'entitat de Caritas. Exp. Mob35/2016.
4. Serveis a les persones: Educació
2016/1160. 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.
2016/1161. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs
2016-2017 presentades pels interessats.
5. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria
2016/1154. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua municipal per error manifest en l'objecte
tributari i en el motiu de la transmissió. Exp. PV 20830.
6. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/1147.
pagaments.

Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de

-1-

2016/1148. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'un habitatge deshabitat
sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 8647/2016.
2016/1149. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'un habitatge deshabitat
sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec 8868/2016.
2016/1150. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidació amb variació de la quota per error
en la tarifa corresponent a taxes municipals d’un local. Exp. Rec 9166/2016.
2016/1151. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la sanció amb número
d'expedient 3/2016 IF-ES.
Aquest punt es deixa damunt la taula per un major estudi.
2016/1152. Desestimar, si s'escau, el recurs de reposició contra les liquidacions de la Taxa per la
recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans, Taxa d'ocupació de domini públic i de
l'Impost sobre l'Increment de valor dels Terrenys de naturalesa Urbana. Exp. Rec 9493/2016.
2016/1153. 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 1551br/2016.
7. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/1159. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció per les actuacions de prevenció i
reutilització de residus municipals, 2016, a l'Agència de Residus de Catalunya.
8. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/1155. Adquirir, si s'escau, tres equips d'impressió per les oficines de l'Ajuntament de Montroig del Camp. Exp. 16.12.007.
2016/1156. Aprovar, si s'escau, l'acta de recepció i el certificat final d'obra de les obres per dotar de
subministrament elèctric i de clavegueram a dos bases de socorrisme a les platges de Mont-roig del
Camp. Exp. 2016/143.
2016/1157. Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic promocional Genèric amb
allotjament. Exp. 2016/229.
2016/1158. Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic específic de Cicloturisme. Exp.
2016/229.
9. Serveis territorials: Llicències
2016/1140. Atorgar, 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.

2016/1141. 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, com titular del "Bar La Tasca",
situat al C/ Cambrils, núm. 36 de Mont-roig del Camp.
2016/1142. 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, com titular del "Bar Casa
Paco", situat a l'Avinguda Granada, núm. 31, de Miami Platja.
2016/1143. Revocar l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 4 del Mercat Setmanal de Mont-roig
del Camp per a l'exercici de la venda no sedentària, per no estar al corrent de pagament de la taxa
per l'ocupació de la parada.
2016/1144. Revocar l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 1 del Mercat Setmanal de Mont-roig
del Camp per a l'exercici de la venda no sedentària, per no estar al corrent de pagament de la taxa
per l'ocupació de la parada.
2016/1145. Renovar, si s'escau, les llicències d'ocupació de via pública amb taules, cadires i
expositors per l'exercici 2016, i requerir l'abonament de les taxes corresponents.
2016/1146. 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 "Restaurant La Cassola del
Seny", situat al Carrer Vall d'Aran, núm. 19, de Miami Platja.
2016/1164. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada, a
l'habitatge situat al c. de l'Aldaba, núm. 6 de la urbanització Els Oliviers. Expedient 11/2016 PI.
2016/1165. Concedir, si escau, llicència consistent en la construcció d'un habitatge, situat al c.
d'Eivissa, núm. 32 de Miami Platja. Exp. 20/2016 MA.
2016/1166. Concedir, si escau, la llicència consistent en la instal·lació d'una grua torre, situada al c.
d'Eivissa, núm. 32 de Miami Platja. Expedient 1/2016 GR.
2016/1167. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada, a
l'habitatge situat al c. de Pamplona, núm. 43 de Miami Platja. Expedient 13/2016 PI.
10. Afers sobrevinguts
2016/1168 Adjudicar, si s’escau, els treballs de reparació del conducte d’impulsió de la màquina de
climatització de l’edifici K1. Exp. 2016/230.

11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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