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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 11/01/2017 

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

2. Intervenció. Exp. 94/2017. Aprovació, si s’escau, d e despeses, reconeixement 
d’obligacions i ordenació de pagaments.  
 

3. Intervenció. Exp. 38/2017. Aprovar, si s’escau, l’o bligació i el pagament de la 
bestreta sol·licitada per l’empresa EMSA pel pagame nt i presentació del model 
111 de l’IRPF.  
 

4. Contractació. Exp. 773/2016. Adjudicar, si s’escau,  les tasques de reparació 
del mòdul de salvament de la Platja Cristall. 

 
5. Contractació. Exp. 778/2016. Anul·lar, si s’escau, l’acord d’adquisició de tres 

equips d’impressió per a les Biblioteques municipal s de Mont-roig del Camp i 
Miami Platja adoptat per JGL de data 29 de desembre  de 2016. 

Afer sobrevingut. Recursos Humans. Exp. 39/2016. Ap rovar, si s’escau, el 
nomenament de funcionari interí per acumulació de t asques i per un període 
màxim de 6 mesos per a l’OMAC de l’Ajuntament de Mo nt-roig del Camp.  

Afer sobrevingut. Contractació. Exp. 690/2016. Apro var, si s’escau, la 3a 
certificació (última) de les obres de reposició del  col·lector de ponent del sistema 
de sanejament en alta de Mont-roig del Camp, des de  l’EBAR Platja Cristall fins a 
l’EBAR Cavalls, el certificat final d’obra i l’acta  de recepció.  

Aprovar, si s’escau, la contractació de “Ares Sport  Events SL” per realitzar 
diverses activitats durant la Jornada Solidària del  15 de gener de 2017. 

 
Precs i preguntes 
 
El president aixeca la sessió. 


