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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 22/06/2016 

 

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 15 de juny de 2016.  

  

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/808. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència. 

 

• No hi ha correspondencia per donar-ne compte. 

 

3. Serveis a les persones: Cultura 

 

2016/817. Aprovar, si s'escau, donar permís a l'Associació Cultural Mitjanit, per la gestió de portar 

a terme la Festa Jove Mar Musik, els dies 22 i 23 de juliol, dins de la programació de la Festa 

Major de Sant Jaume 2016 a Miami Platja. Exp. 009_FM_2016_Mar Musik 2016. 

 

 

4. Serveis a les persones: Esports 

 

2016/816. Aprovar i disposar, si s'escau, la contractació; de "CuinaGestió S. L."  per al servei de 

càtering dins de les activitats esportives d'estiu 2016. Ex. 44/16. 

 

 

5. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/809. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 

pagaments. 

 

2016/810. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents 

al mes de maig per l'empresa EMOMSA. Exp. 5/2016. 

 

 



2016/811. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents 

al mes de maig i una bestreta pel pagament de paga extra de juny, per l'empresa EMSA. 

 

2016/812. Donar compte de l'assignació corresponent al Fons del Foment de Promoció Turística 

del tercer i quart trimestre del 2015. Exp. 46/2015. 

 

 

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 

 

2016/814. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada pel control de plagues al terme municipal de 

Mont-roig del Camp - Juliol - Desembre 2016. Exp. 14/2016 OPAJ. 

 

2016/815. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada pel tractament preventiu contra la legionel·la 

als edificis municipals del terme municipal de Mont-roig del Camp - Juliol - Desembre 2016.  

 

2016/821. Adjudicar, si s'escau, les obres d'ampliació de dues pistes de bitlles davant el polivalent 

de Miami Platja. Exp. 2016/128. 

 

2016/822. Aprovar, si s'escau, l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l'exercici de la 

venda no sedentària en les parades vacants del mercat setmanal que es celebra al C. Vinyols de 

Mont-roig del Camp. Exp. 2016/046. 

 

2016/823. Adjudicar, si s'escau, els treballs de senyalització horitzontal i vertical de trànsit a la 

urbanització Mont-roig Badia. Exp. 2016/017. 

 

2016/824. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la Festa de la Nacional 

340 emmarcada dins la programació de la Festa Major de Sant Jaume el dia 23 de juliol de 2016. 

Exp. 2016/168.   

 

2016/825. Adjudicar, si s'escau, 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. 2016/030. 

 

 

7. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern 

 

2016/818. Aprovar, si s'escau, l'aportació global al Pla de Pensions per als treballadors de 

l'Ajuntament. Exp. 23/2016. 

 

2016/819. Aprovar, si s'escau, el nomenament de personal laboral interí per cobrir la vacant 

existent a la Biblioteca municipal Joan Miró de Mont-roig del Camp. Exp. 4/2016. 
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2016/820. Aprovar, si s'escau, el nomenament de funcionari interí transitori de caràcter temporal 

per cobrir una vacant de Tècnic Mig en Gestió Comptable a la plantilla de personal d'aquest 

Ajuntament. Exp. 5/2016. 

 

 

8. Serveis territorials: Llicències 

 

2016/826. Comunicar, si s'escau, el compliment de tots el requisits de formalització del règim de 

comunicació per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat d'explotació porcina (marca oficial 

450 AI) amb un nombre de places de porc d'engreix fins a 2.000 i superior a 10, al polígon 2, 

parcel·la 5 de Mont-roig del Camp. Exp. 52/2015 Annex III. 

 

2016/827. Declarar conclòs, si escau, el procediment d'esmena de deficiències incoat per la 

verificació del compliment de la legalitat vigent per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat 

de bar "Ocho" a l'av. de Barcelona, 37, local B1 (4) de Miami Platja; i comunicar, si escau, el 

compliment de tots el requisits de formalització del règim de comunicació del canvi de titularitat 

de l'exercici de l'activitat en qüestió.  

 

2016/828. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències 

per a l'exercici de l'activitat de comerç d'alimentació i begudes al c/ de Cambrils, 14, esc. C, local 

1 de Mont-roig del Camp. Exp. 14/2016 ANC.  

 

2016/829. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències 

per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de bar i gelateria amb terrassa "Tropik", al c/ 

de la Vall d'Aran, 19 de Miami Platja. Exp. 11/2016 ANC.  

 

2016/830. Desistir, si escau, la concessió de la llicència d'obres per a la construcció d'una piscina 

privada. Expedient 14/2015 PI. 

 

2016/831. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada, al c. 

de les Rabassades, núm. 24 de la urbanització Bonmont Terres Noves. Expedient 008/2016 PI. 
 

 

9. Afers sobrevinguts 

 

2016/832. Aprovar, si s'escau, l'expedient per a l'atorgament de l'autorització administrativa per 

a l'ocupació i explotació de la base nàutica durant la temporada 2016. Exp. 2016/160. 

 

2016/833. Desestimar, si s'escau, el recurs de reposició interposat contra la proposta 

d'adjudicació del contracte de reposició del col·lector de ponent. Exp. 2016/030. 

 

10. Afers sobrevinguts 
 

11. Precs i preguntes 
 


