
Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2019/34 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 4 / de setembre / 2019 a les 11:00 

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28 d'agost de 2019
2. Intervenció. Expedient 10498/2019. Aprovació, si s’escau, de despeses,

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 10232/2019. Aprovar, si s’escau, el traspàs a

Base – Gestió d’Ingressos Locals, de l’import ingressat a l’Ajuntament pel 
pagament de l’expedient executiu 1-2016/75330-EXE, per tractar-se d’un 
error al beneficiari de la transferència.

4. Serveis Econòmics. Expedient 10367/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2015/64357.

5. Serveis Econòmics. Expedient 9621/2019. Aprovar, si s’escau, la revisió de la
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids
urbans de l’exercici 2019 d’uns habitatges deshabitats sense subministrament
d’aigua ni electricitat, situats al carrer Marina, 11.

6. Serveis Econòmics. Expedient 10359/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2018/112063.

7. Serveis Econòmics. Expedient 10356/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2016/38526.

8. Serveis Econòmics. Expedient 10362/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament del fraccionament sol·licitat a BASE –
Gestió d’Ingressos- de l’expedient executiu número 2017/66496.

9. Serveis Econòmics. Expedient 10361/2019. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
de fraccionament pel pagament de l’expedient número 3820/2019 PA incoat
per la comissió d’infraccions en matèria de tinença d’animals.

10.Educació. Expedient 9875/2019. Aprovar, si s’escau, l’ingrés dels ajuts del
Consell Comarcal del Baix Camp, per a menjador obligatori del curs 2018-



2019.
11.Esports. Expedient 10010/2019. Aprovar, si s’escau, els convenis de

col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les associacions
esportives i esportistes locals per a l’any 2019.

12.Esports. Expedient 10034/2019. Aprovar, si s’escau, la convocatòria de
subvencions a entitats locals per la promoció de l’esport, any 2019.

13.Contractació. Expedient 9489/2018. Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 2
del Lot 1 i la certificació núm. 1 del Lot 2, i les factures de les obres
d’adequació del parc urbà a la intersecció del carrer Casalot amb el carrer de
Bertran de Castellet.

14.Contractació. Expedient 6048/2019. Denegar, si s’escau, l’ampliació del
termini de servei de bar de la piscina municipal de Mont-roig del Camp

15.Regidoria de Platges. Expedient 11862/2018. Renunciar, si s’escau, a les
ocupacions que no han estat instal·lades durant la temporada turística 2019

16.Activitats. Expedient 12671/2018. Comunicar, si s’escau, l’incompliment dels
requisits de formalització del canvi de titularitat de llicència ambiental per
l’exercici de l’activitat de granja semi extensiva ramadera d’oví i cabrum, a la
parcel.la 4 del polígon 2 de Mont-roig del Camp

17.Obres. Expedient 3487/2019. Desistir, si s’escau, la sol•licitud de la llicència
d’obres per la construcció d'una piscina, situada al c. del Ter núm. 6B.

18.Obres. Expedient 14233/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic i executiu per la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar,
situat al c. Pica d’Estat núm. 13 de la urbanització Rustical Balneari.

19.Obres. Expedient 7697/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
reforma del vas d’una piscina comunitària i exteriors sense modificar
instal·lacions, situada al pg. Marítim núm. 32.

20.Obres. Expedient 1471/2019. Concedir, si s’escau, llicència consistent en la
construcció d’una piscina privada, situada al c. Alemanya núm. 25

21.Obres. Expedient 9689/2018. Concedir, si s’escau, llicència consistent en
l’adequació i legalització d’adequació d’un magatzem agrícola com allotjament
de temporers, situat al polígon 56 parcel·la 134.

22.Obres. Expedient 9163/2017. Concedir, si s’escau, llicència consistent en un
projecte bàsic per la reforma de la coberta del garatge annex a l’habitatge,
situat al polígon 38 parcel·la 7.

23.Planejament. Expedient 1382/2018. Aprovació inicial, si escau, del projecte
de Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable d’una activitat recreativa
d’escola de motor, al terme municipal de Mont-roig del Camp

24.Infraccions: Exp. 2053/2019. Desestimar, si escau, el recurs de reposició
presentat contra la resolució del corresponent procediment sancionador en
matèria d’Activitats. Declaració de responsable.

25.Afers Sobrevinguts

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---




