
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE DATA 13/04/2016 

 

-roig del Camp. 

 

ncia obre la sessió, 

 

 

 

1.  

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de 

6 d'abril de 2016.  

  

 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/437. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 

 
No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Patronat de Turisme i Comerç 

 

2016/440. Aprovar, si s'escau, el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Patronat 

de Turisme de Salou, el Patronat de Turisme de Cambrils, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, 

l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'Estació 

Nàutica Costa Daurada per tal de fomentar el Turisme Nàutica a la Costa Daurada. Exp. 

25/2016. 

 

2016/441. Aprovar, si s'escau, el Conveni de col·laboració 2016 per realitzar el projecte titulat 

"El Paisatge dels Genis". Exp. 26/2016. 

 

 

4. Serveis a les persones: Cultura 

 

2016/438. Aprovar, si s'escau, els preus públics de la programació de l'àmbit festiu i cultura l 

vigent a partir del 2016. Exp. 01/2016. 

 

 

5. Serveis a les persones: Educació 

 

2016/439. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 

Camp i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per la gestió del servei de menjador escolar, 

durant el curs 2015-2016.  



6. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria 

 

2016/449. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua (IIVTNU), o devolució de l'import segons 

procedeixi, i practicar noves liquidacions. PV 20462. 

 

2016/450. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua (IIVTNU), i devolució de l'import. PV 

16639. 

 

 

7. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/443. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 

pagaments. 

 

 

 

2016/444. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la quota per 

canvi de subjecte passiu corresponent a taxa d'entrada i sortida de vehicles de l'exercici 2013.  

Exp. Rec 1888/2016. 

 

2016/445. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidacions sense variació de la quota per 

canvi de subjecte passiu corresponent a taxes municipals. Exp. Rec 1889/2016. 

 

2016/446. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidacions sense variació de la quota per 

canvi de subjecte passiu corresponent a taxa d'entrada i sortida de vehicles de l'exercici 2013.  

Exp. Rec 1890/2016. 

 

2016/447. Aprovació, si s'escau, de la baixa de la liquidació per la taxa d'entrada i sortida de 

vehicles de l'exercici 2013. Exp. Rec 2792/2016. 

 

2016/448. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la quota per 

canvi de subjecte passiu corresponent a taxes municipals. Exp. Rec 3018/2016.  

 

 

8. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions 

 

2016/462. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció per la reparació de la coberta del 

CECOPAL. Exp. Penta 2016. 

 

 

9. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals  

 

2016/451. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a la connexió de vianants de l'av. de 

Barcelona i l'av. de l'Oleastrum. 09/2016 OPAJ. 



 

 

 

2016/452. Adquisició, si s'escau, d'una central telefònica per a les noves oficines del Centre 

Polivalent de Miami Platja. Exp. 2016/021. 

 

2016/453. Aprovar, si escau, la contractació del servei de 187,50h de treballs en els mitjans de 

comunicació de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/084. 

 

2016/454. Aprovar, si s'escau, la contractació per la programació d'espectacles taurins previstos 

els dies 23 i 24 de juliol a la plaça del Cinquantenari de Miami Platja dins la programació de la 

Festa Major de Sant Jaume 2016. Exp. 2016/085. 

 

2016/455. Aprovar, si s'escau, la revisió verificació de l'etilòmetre evidencial.  Exp. 2016/086. 

 

2016/456. Adjudicar, si s'escau, els treballs de senyalització al pas de vianants situat al carrer de 

la Baixada de la Platja Cristall. Exp. 2016/087. 

 

2016/457. Aprovar, si s'escau, convenis de publicitat amb els mitjans de comunicació que 

cobreixen informacions del municipi. Exp. 2016/088. 

 

2016/458. Contractar, si s'escau, el servei de dutxes per a la cursa "Eternal Running" que es 

realitzarà  el proper diumenge 17 d'abril  de  2016. Exp. 2016/089. 

 

2016/459. Contractar, si s'escau, els serveis per dur a terme la programació de Sant Jordi 2016 i 

publicitat de Sant Jordi i XXXV Concurs Literari. Exp. 2016/090. 

 

2016/460. Contractar, si s'escau, els serveis per dur a terme l'Homenatge a la Vellesa de Mont -

roig 2016. Exp. 2016/091. 

 

 

10. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica 

 

2016/442. Aprovar, si s'escau, l'adhesió al "Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 

intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudadora con las 

entidades locales". Exp. 2016/002. 

 
 

11. Serveis territorials: Planejament, gestió, medi natural i sostenibilitat  

 

2016/461. Aprovar, si s'escau, la col·laboració amb la Fundació Esclerosi Múltiple, amb una 

socials. 

 

 



12. Afers sobrevinguts 

 

2016/464. Adjudicar, si s'escau, els treballs de 3 excavacions de 10 m3, 2 excavacions de 24 m3 i 

1 excavació de 40 m3 per la celebració del circuit mundial Eternal Running Invencible, que 

tindrà lloc el proper diumenge 17 d'abril  a Miami Platja. 

 

2016/466. Aprovar, si s'escau, ampliació de la jornada laboral per impartir classes a la UEC 

durant el curs 2015-2016. Exp. 893/2016. 

 

2016/463. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la programació de la 

Festa de l'Eternal Running, que es durà a terme el dia 16 d'abril de 2016, a Miami Platja.  

 

2016/465. Donar compte, si s'escau, de la modificació de l'entitat financera mitjançant es 

concertarà el rènting de tres vehicles per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/306. 

 

2016/468. Modificar, si s'escau, un lloc de treball d auxiliar administratiu, funcionària interina per 

execució de programes de caràcter temporal, grup C subgrup C2. Exp. 767/2016. 

 

2016/467. Aprovar, si s'escau, el nomenament de funcionària interina per l'excés de tasques al 

departament d'activitats. 

 

 

13. Afers sobrevinguts 

 

14. Precs i preguntes 

 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 


