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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 08/02/2017 

 
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 1 de febrer de 2017.  
  
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

2. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixemen t d’obligacions i ordenació de 
pagaments.  
 

3. Desestimar,  si s’escau, la sol·licitud per l’am pliació del termini de pagament pel 
fraccionament de l’expedient executiu de base númer o 2013/119226. Exp. Rec. 
239/2017. 
 

4. Donar compte de la concessió de la pròrroga per a la justificació de la subvenció 
concedida per la reparació de la coberta del CECOPA L. Exp. 184/2017. 
 

5. Intervenció. Expedient 222/2016. Dar cuenta de l a Resolución complementaria del 
director general del IDAE por la que determina el i mporte final del préstamo máximo 
concedido para la renovación de las instalaciones d e alumbrado exterior municipal del 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la  Energía –IDAE- 2015.  
 

6. Intervenció. Expedient 17/2016. Aprovar la justi ficació de la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona per la cursa d’obstacles Eternal running del dia 17 d’abril de 
2016.  
 

7. Intervenció. Expedient 24/2016. Acceptar la subv enció concedida per l’Institut Català 
de les Dones, 2016.  
 

8. Intervenció. Expedient 15/2016. Aprovar, si s’es cau, justificació de la subvenció 
concedida per la Diputació de Tarragona pel control  de plagues, 2016. 
 

9. Desestimar íntegrament el recurs de reposició in terposat, i en concret la pretensió d’ 
anul·lació de la liquidació de plusvàlua municipal.  Exp. PV 19543. 
 

10. Estimar la sol·licitud d’equiparar el títol de família monoparental, categoria Especial, a 
la de família nombrosa en relació als beneficis fis cals a aplicar a l’IBI. Exp. 914/2017. 
 

11. Aprovar, si s’escau, el període de vacances d’u n treballador de l’Ajuntament. 
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12. Concedir, si s’escau, permís de maternitat i la  compactació de la lactància materna, 
les vacances i AP pendents de l'any 2016 i les vaca nces del 2017. Exp. 721/2017. 

 

13. RRHH. Expedient 997/2017. Nomenament de Persona l Eventual. 
 

14. Requerir, si s’escau, al propietari de l’habita tge situat a l’av. De Califòrnia núm. 92 de 
Miami Platja, tractament de pins en processionària.  Exp. 142/2017. 
 

15. Requerir, si s’escau, al propietari de l’habita tge situat al passeig Marítim núm. 102 de 
Miami Platja, tractament de pins en processionària.  Exp. 409/2017. 
 

16. Contractació. Expedient 754/2017. Adjudicar, si  s’escau, la neteja de les parcel·les 
municipals situades al c. del Paraguai, 3, referènc ies cadastrals 7131701CF2473S i 
7231801CF2473S de la urbanització Costa del Zèfir. 
 

17. Contractació. Expedient 898/2017. Aprovar, si s ’escau, el disseny i la impressió d’una 
agenda d’actes mensua l.  
 

18. Contractació. Expedient 731/2017. Contractar, s i s’escau, els serveis necessaris per a 
l’assistència a la fira de turisme “Salon Mondial d u Tourisme” que tindrà lloc els dies 
16, 17, 18 i 19 de arç de 2017 a la ciutat francesa  de Paris.  
 

19. Contractació. Expedient 515/2017. Contractar, s i s’escau, els serveis d’un arquitecte 
per la realització de la modificació puntual del PO UM, pel que fa al sector SUD 1 Les 
Femades.  

 
20. Contractació. Expedient 74/2016.  Aprovar, si s ’escau, el Pla de Seguretat i Salut de les 

obres per la millora del paviment del Passeig Medit errani de Miami Platja.  
 

21. Educació. Expedient 933/2017. Ajuts individuals  pel desplaçament del Consell 
Comarcal curs 2015-2016. 
 

22. Educació. Expedient 1231/2017. Ajuts individual s desplaçament Consell Comarcal del 
Baix Camp curs 2015-2016.  

 
23. Educació. Expedient Aprovar, si escau, les sol· licituds i les tarifes del servei de 

transport escolar per al curs 2016-2017 presentades  pels interessats.  
 

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

 
  

25. Educació. Expedient 1188/2017. Aprovar, si esca u, les sol·licituds i les tarifes del 
servei de transport escolar per al curs 2016-2017 p resentades pels interessats.  
 

26. Educació. Expedient Aprovar, si escau, les sol· licituds i les tarifes del servei de 
transport escolar per al curs 2016-2017 presentades  pels interessats.  
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27. Serveis Socials.  Aprovar, si s’escau, l’addend a de regularització econòmica del 
conveni de serveis socials bàsics subscrit amb els ajuntaments de la comarca, 
corresponent a l’exercici 2016. 

28. Llicències. Expedient 831/2016. Comunicar, si e scau, el compliment de tots els 
requisits de formalització del règim de comunicació  de primera ocupació per al 
condicionament de local comercial a local administr atiu i auxiliar d’oficina situats a 
l’av. de Barcelona, núm. 188 local 9 i 20 de Miami Platja.  
 

29. Llicències. Expedient 231/2016. Concedir, si es cau, la llicència consistent en la 
construcció d'una piscina privada prefabricada, a l ’habitatge situat al c. Paco Candel 
núm. 9.  

29  Llicències. Expedient 19/2016. Concedir, si esc au, la llicència consistent en la 
construcció d'una piscina privada, a l’habitatge si tuat a l’ Av. del Casalot núm. 45. 

30. Llicències. Expedient 788/2016.  Denegar, si es cau, prorroga de la llicència d’obres 
majors consistent en la construcció de dos habitatg es, situats al C/  Aleixar núm. 7. 
 

30. Llicències. Expedient 340/2016. Concedir, si es cau, llicència consistent en  la reforma 
interior habitatge unifamiliar aïllat, situat al Pa ssatge del Teide, núm.2.  
 

31. Llicències. Expedient 33/2016. Concedir, si esc au, la llicència consistent en la 
construcció d'una piscina privada prefabricada, a l ’habitatge situat a l’ Av. Londres 
núm.2.  

33. Llicències. Expedient 260/2016. Concedir, si es cau, llicència consistent en la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat (proj ecte bàsic), situat a c. de Colòmbia núm. 
22 -Urb. Costa del Zèfir.  

34. Llicències. Expedient 515/2016. Concedir, si es cau, llicència consistent en la reforma 
parcial de l'habitatge unifamiliar aïllat, desmunta tge de la coberta de la piscina i una 
pèrgola, i adequació d'espais exteriors, situat a c . del Pomer núm. 14.  

35. Afers Sobrevinguts 

Denegar, si s’escau, la reducció de la jornada a un  99’9% amb la percepció íntegra de les 
retribucions per cura de fills menors amb malaltia greu. Exp. 552/2017.  

36. Precs i preguntes  

 
El president aixeca la sessió. 
 
 


