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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 18/01/2017 

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

2. Donar compte de la correspondència rebuda en aqu esta Dependència. 

 
• Es dóna compte del trasllat de l’acord adoptat pel Consell d’Administració de la 

societat SECOMSA, amb número de registre d’entrada 2016/14834 de data 29 de 
desembre de 2016, en virtut del qual s’aprova el contracte de lloguer d’una nau 
situada al carrer Falset número 8 i 10 de Miami Platja per a l’emplaçament dels 
equips de recollida de residus i de neteja de SECOMSA. Exp. 252-17. 
 

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada 

 

3. Intervenció. Expedient 267/2017. Aprovació, si s ’escau, de despeses, reconeixement 
d’obligacions i ordenació de pagaments.  

4. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedien t 219/2017. Aprovar, si s’escau, la 
liquidació segons conveni de col·laboració signat e n data 1 de maig de 2012  entre 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa públ ica Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GIPSS) per la cessió de l’ús dels espais per  la prestació dels serveis de rehabilitació.  

5. Intervenció. Subvencions. Expedient 184/2017. Ap rovar, si s’escau, la sol·licitud de 
pròrroga per a la justificació de la subvenció conc edida per la reparació de la coberta del 
CECOPAL.    

6.Cadastre. Expedient 87/2017. Estimar, si s’escau,  la sol·licitud d’equiparar el títol de 
família monoparental, categoria Especial, a la de f amília nombrosa en relació als beneficis 
fiscals a aplicar a l’IBI.  

7. Cadastre. Expedient 75/2017. Desestimar, si s’escau , íntegrament el recurs de reposició 
interposat, i en concret la pretensió d’ anul·lació  de la liquidació de plusvàlua municipal.  
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1. Contractació. Expedient 635/2016. Aprovar, si s’esc au, els treballs de topografia 
necessaris per tal d’endreçar la vialitat i els esp ais de titularitat municipal, que hi ha 
al tram final del Passeig de la Platja Cristall i e l vial que el comunica amb el Passeig 
del Mediterrani.  
 

2. Contractació. Expedient 41/2017. Aprovar, si s’esca u, la devolució de la fiança 
dipositada per el lloguer de cabines sanitàries per  les platges del municipi durant la 
temporada 2012.  
 

3. Contractació. Expedient 934/2016. Aprovar, si s’esc au, la contractació de l’empresa 
Autocars Llosa per la realització dels transports d e les activitats de Tok’l2 del 1er 
semestre del 2017.  
 

4. Contractació. Expedient 536/2016. Aprovar, si escau , la contractació d’una empresa 
que elabori el plec de condicions de la licitació d el projecte del Club de Mar de Miami 
Platja.  
 

5. Infraccions. Expedient 73/2017. Incoació, si s’esca u, de procediment sancionador  
ordinari, número 73/2017, per infracció de la llei 10/1999 de 30 de Juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillo sos.  
 

6. Infraccions. Expedient 104/2017.  Incoació de proce diment sancionador  ordinari, 
número 104/2017, per infracció de la llei 10/1999 d e 30 de Juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos.  
 

7. Infraccions. Expedient 107/2017. Incoació de proced iment sancionador  ordinari, 
número 107/2017, per infracció de la llei 10/1999 d e 30 de Juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos.  
 

8. Infraccions. Expedient 72/2017. Incoació de procedi ment sancionador  ordinari, 
número 72/2017, per infracció de la llei 10/1999 de  30 de Juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos.  
 

9. Infraccions. Expedient 105/2017. Incoació de proced iment sancionador  ordinari, 
número 105/2017, per infracció de la llei 10/1999 d e 30 de Juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos.  
 

10. Serveis Territorials. Expedient 94/2016. Concedir, si escau, la llicència consistent en 
la construcció d'una piscina privada, a l’habitatge  situat al c. de les Dàlies núm. 27 
casa A de la urbanització Masos d'en Blader (Expedi ent 22/2016PI  // 94/2016 
Gestiona). 
 

11. Serveis Territorials. Unitat de Llicències. Expedie nt 220/2016. Concedir, si escau, 
llicència consistent en la legalització de les obre s d'ampliació de l'habitatge 
unifamiliar en filera, situat al c. Ramon Llull, nú m. 6 escala 5 casa 5. (exp. 27/2016 MA 
//220/2016 Gestiona). 

 
 

12. Serveis Territorials. Disciplina Urbanística. Exped ient 107/2016. Iniciar, si escau, el 
corresponent expedient administratiu 107/2016 de pr otecció de la legalitat urbanística 
als titulars de les obres realitzades a la finca si tuada al c/ de les Rabassades, 23, casa 
1, de la Urbanització Bonmont Terres Noves, sense l licència municipal.  
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13. Serveis Territorials. Expedient 307/2017. Concedir,  si escau, la llicència consistent en 
la construcció d'una piscina privada, a l’habitatge  situat al c. LLeó núm.6 (Expedient 
307/2017 PI). 

Afers sobrevinguts 

Subvencions. Expedient 530/2016. Aprovar, si s’esca u, la justificació de les subvencions 
atorgades per la Diputació de Tarragona, de Turisme  per al 2016.  

Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció pe r la Gestió forestal al Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2016. 

Afer sobrevingut. Secretaria. Expedient 480/2017. S ol.licitar, si s’escau, a la Direcció 
General de Policia del Departament d’Interior de la  Generalitat de Catalunya la investigació 
de fets denunciats a la Policia Local de Mont-roig del Camp.  

Afer sobrevingut. Alcaldia. Expedient 310/2017. Req uerir a la Demarcación de Carreteras 
del Estado, la señalización indicadora de itinerari o hacia el núcleo de Miami Platja en la 
autovía A-7 y la solicitud de incluir a Miami Platj a  en el listado oficial de destinos 
preferentes.  

 

 Precs i preguntes 

 
El president aixeca la sessió. 
 
 
 


