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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 21/12/2016 

 
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 14 de desembre de 2016.  
  
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. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de fracciona ment de pagament de la sanció amb 
número d’expedient 12/2016 IF-ES.  
 

4. Desestimar íntegramente el recurso de reposición  interpuesto, y en concreto la 
pretensión de anulación de las liquidaciones de plu svalía municipal. Exp. 296/2016. 
 

5. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar  la documentació necessària per la 
liquidació de plusvàlua (IIVTNU). Exp. 2016-E-RC-13 953. 
 

6. Aprovar, si s’escau, el padró fiscal corresponen t a l’ Impost sobre l’Increment del valor 
de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-10. 
 

7. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament d e les despeses suportades 
corresponents al mes de novembre per les empreses m unicipals EMSA i EMOMSA. 
Exp. 11/2016.  
 

8. Aprovació, si s’escau, la baixa de les liquidaci ons d’escombraries d’un habitatge sense 
subministrament d’aigua ni electricitat. Exp. Rec 1 3584. 

9. Aprovació, si s’escau, la baixa de la liquidació  d’escombraries d’un local sense 
subministrament d’aigua ni electricitat, a nom d’El  Mar de Lauria SL. Exp. Rec 
10138/2016. 

 

10. Acceptar la subvenció concedida per la Diputaci ó de Tarragona per la cursa 
d’obstacles Eternal running del dia 17 d’abril de 2 016. Exp. 17/2016. 
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11. Acceptar la subvenció concedida per l’Agència d e Residus de Catalunya per al foment 

de la recollida selectiva de la fracció orgànica i vegetal de residus municipals, 2016. 
Exp. 47/2016. 
 

12. Acceptar les subvencions atorgades pel Patronat  de Turisme de la Diputació de 
Tarragona, 2016 i sol·licitar pròrroga per justific ar-les. Exp. 31/2016 – 32/2016. 
 

13. Acceptar la subvenció concedida pel departament  de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, pel programa PUOSC-manteniment del 2016 de 67.255,82€, així com la 
subvenció pel 2017 de 67.255,82€, i tramitar-ne la justificació corresponent. Exp. 
40/2016. 
 

14. Aprovar, si escau, el pagament del conveni amb el Sr. Antonio Moreno Hurtado, 2016. 
Exp. 29/2016. 
 

15. Donar compte de la sol·licitud de reintegrament  rebuda de la subvenció atorgada de 
l’ajut FEDER 2010 Equipaments costaners a Mont-roig  del Camp. Exp. 4/09. 

16. Aprovar, si s’escau, la contractació de les act ivitats previstes per la programació de 
Nadal 2016/2017. Exp. 182/2016.  

17. Aprovar, si s’escau, la compra de plaques de no ms de carrers per la urbanització 
Bonmont Terres Noves. Exp. 198/2016. 

18. Contractar, si s’escau, diverses prestacions pe r la participació a la fira CMT (Fahrrad 
& Erlebnisreisen) a Stuttgart, Alemanya. Exp. 401/2 016. 

19. Contractar, si s’escau, la realització de viser es específiques per a la promoció del 
turisme esportiu al nostre municipi. Exp. 592/2016.  

20. Adjudicar, si s’escau, la compra d’una taula ca lenta per a la cuina de l’Escola Mare de 
Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Exp. 402/2016 . 

21. Adjudicar, si s’escau, el servei de redacció de ls plecs de prescripcions tècniques per 
tal de licitar la millora de la infraestructura de sistemes i comunicacions (SIC) de 
l’Ajuntament. Exp. 409/2016.  

22. Aprovar, si s’escau, la compra de plaques de no ms de carrers i places pel nucli de 
Miami Platja. Exp. 352/2016. 

23. Aprovar, si s’escau, la adjudicació de treballs  de senyalització pel carrer Antoni Torres 
i Jordi de la urbanització Bonmont Terres Noves. Ex p. 200/2016. 

24. Acordar, si s’escau, la compra i la instal·laci ó d’un aparell d’aire condicionat pel 
vestuari de dones de la Comissaria. Exp. 79/2016.  
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25. Aprovar, si s’escau, la 2a certificació 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. Exp. 690/2016.  

26. Acordar, si s’escau, la realització de les proves p sicotècniques de capacitació per 
portar arma de foc als agents de la policia local. Exp. 137/2016.  

27. Aprovar, si s’escau, la compra de 100 talonaris  autocopiatius per les diferents actes 
policials. Exp. 75/2016. 

28. Adjudicar, si s’escau, les tasques de reparació  de les 5 torres de salvament del servei 
de platges. Exp. 548/2016. 

29. Adjudicar, si s’escau, la compra de mobiliari i  material divers per a la Llar d’Infants 
Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Exp. 532/2016. 

30. Aprovar, si s’escau, la adjudicació de treballs  de senyalització a la zona del “Cementiri 
municipal de Miami Platja”. Exp. 201/2016. 

31. Remetre, si s'escau, a l’Agència Catalana de l’ Aigua el document “DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA PER A LA PREVISIÓ DE NECESSITATS DE DOTACIO NS I INVENTARI DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DEL TERME  MUNICIPAL DE MONT-
ROIG DEL CAMP”, en el qual ja s’inclouen les coorde nades definitives dels pous, els 
esquemes segons la situació actual i els annexos de  proposta de perímetres de protecció 
i proposta de seguiment de les extraccions, nivells  i paràmetres químics més rellevants. 
Exp. 2013/011 ACA/TR. 

 32. Adherir-s’hi, si s’escau, a l’acord marc del su bministrament d’energia elèctrica 
subscrit pel Consorci Català pel Desenvolupament Lo cal amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya. Exp. 583/2016.  

33. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarif es del servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. CCBC/2 0. 

34. Presentar, si s’escau, 4 platges del municipi a  la candidatura del guardó Bandera 
Blava 2017. Exp. 586/2016. 

35. Aprovar, si s’escau, l’Acord de Col·laboració e ntre la Fundació “Mas Miró” i 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  

36. Aprovar, si escau, el tancament de l’expedient del conveni de col·laboració amb 
l’associació Armats Mont-roig, 2016. Exp. 18/2016. 

37. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 
474/2016, com a presumpte responsable d’unes infrac cions administratives sobre la 
tinença d’animals.  
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38. Requerir, si s’escau, al propietari de l’immobl e situat al c/ Nou, núm. 8 de Mont-roig del 
Camp, la rehabilitació de l’immoble. Exp. 245/2016.  

39. Aprovar, si s’escau, la memòria valorada manten iment franges de 25 m per protecció 
contra incendis 2016. Exp. 181/2016.  

40. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 
473/2016, per la presumpta comissió d’una infracció  recollida a l’Ordenança reguladora 
del bon ús de la via pública i els espais públics d e Mont-roig del Camp.  

41. Es dóna compte del correu electrònic enviat en relació amb el procediment ordinari 
1367/2014 Secció C.  

42. Requerir, si s’escau, al propietari de l’habita tge situat a l’av. los Angeles núm. 94, la 
neteja i manteniment de la piscina i el jardí. Exp.  27-16 SP-OE. 

43. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 
467/2016, per la presumpta comissió d’una infracció  recollida a l’Ordenança reguladora 
del bon ús de la via pública i els espais públics d e Mont-roig del Camp.  

44. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 
472/2016, per la presumpta comissió d’una infracció  recollida a l’Ordenança reguladora 
del bon ús de la via pública i els espais públics d e Mont-roig del Camp.  

45. Requerir, si s’escau, al propietari de l’habita tge situat al c. Mèlies núm. 13 de la urb. 
Bonmont, que realitzi el tractament urgent contra l a processionària i la neteja de la 
parcel·la. Exp. 13-2016 SP-OE, 178/2016. 

46. Aprovar, si escau, la concessió de les subvenci ó a entitats locals per al foment de 
l’educació per a l’any 2016. Exp. 39/2016.  

47. Es dóna compte que en data 27 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’ocupació directa dels terrenys de cessió obligatò ria i gratuïta de la urbanització Pins de 
Miramar, destinats a zones vedes, vials i servei tè cnic, finca registral 4220/N, així com la 
seva inscripció al Registre de la Propietat. 

  
 Precs i preguntes 

El president aixeca la sessió. 
 


