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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 23/11/2016 

 

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 16 de novembre de 2016.  

  

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

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/1513. Donar compte de la correspondència rebuda. 

 

No hi correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Serveis a les persones: Educació 

 

2016/1553. Aprovar, si escau, la sol·licitud de la Sra. I. I. F. de modificació de la modalitat d'ús del 

servei escolar de la llar d'infants de titularitat municipal Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del 

Camp per al curs 2016-2017. Exp. 2016/7 TR. 

 

2016/1554. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de 

transport escolar del curs 2016-2017, ates l'informe social emès per la comissió de prestacions 

socials i banc d'aliments. Exp. CCBC/18. 

 

2016/1555. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs 

2016-2017 presentades pels interessats. Exp. EMSA/10. 

 

2016/1556. Aprovar, si escau, les sol·licituds d'aplicació de la tarifa reduïda del servei escolar de 

les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 

2016/8 TR. 

 

4. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/1515. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 

pagaments. 

 



 

 

2016/1516. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades 

corresponents al mes d'octubre per l'empresa EMOMSA. 

 

2016/1517. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades 

corresponents al mes d'octubre per l'empresa EMSA. 

 

 

5. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 

 

2016/1519. Aprovar, si s'escau, la 7a certificació (Lot B) relativa a les obres de renovació i millora 

del poliesportiu de Mont-roig del Camp i el certificat final i l'acta de recepció d'ambdós lots. Exp. 

2015/167. 

 

2016/1520. Aprovar, si s'escau, la 10a i 11a certificació de les obres d'adequació, millora i 

ampliació de les instal·lacions esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja. Exp. 2015/168. 

 

2016/1521. Aprovar, si 'escau, la 2a. Certificació relativa a les obres per la reparació de les 

deficiències trobades a les instal·lacions de la Casa de Cultura de Mont-roig del Camp. Exp. 

2016/133. 

 

2016/1522. Adjudicar, si s'escau, les obres de la reforma de les oficines municipals de Miami Platja. 

Exp. 2016/251. 

 

2016/1523. Contractar, si s'escau, l'espai per a l'assistència a la fira de turisme "Salon du Tourisme 

Mahana" que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de febrer de 2017 a la ciutat francesa de Lyon. Exp. 

2016/273. 

 

2016/1524. Adjudicar, si s'escau, la compra de dos armaris per a guardar estris de neteja a instal·lar 

a la Llar d'Infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/277. 

 

2016/1525. Aprovar, si s'escau, l'expedient de contractació per la senyalització orientativa del 

Barri de la Florida (Pla de Barris), el Plec de Clàusules Administratives Particulars i obrir la licitació 

corresponent. Exp. 2016/259. 

 

2016/1559. Oponerse, si procede, a la retirada de los teléfonos públicos del término municipal de 

Mont-roig del Camp, por parte de Telefónica de España, SA. Exp. 52/2012 AV. 

 

 

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

 

2016/1518. Aprovar, si s'escau, el reconeixement de serveis previs a la funcionària a un agent de 

la Policia Local de Mont-roig del Camp. Exp. 777/2016. 
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7. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica 

 

2016/1514. Aprovar, si s'escau, el contracte d'arrendament de l'immoble situat a l'Av. Málaga, 32 

planta baixa de Miami Platja, i facultar al sr. Alcalde per a la signatura del mateix.  

 

 

8. Serveis territorials: Disciplina i sancions 

 

2016/1526. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES83/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp. 

 

2016/1527. Iniciar, si  escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 

administratiu ES50/2016GP, com a presumpte responsable d'una infracció de la llei 10/1999 de 30 

de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

2016/1528. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES54/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

2016/1529. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES73/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 

d'animals. 

 

2016/1530. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES77/2016RE, per la presumpta comissió d'una infracció en matèria de residus.  

 

2016/1531. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES81/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

2016/1532. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES82/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

2016/1533. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES87/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 

d'animals. 

 

2016/1534. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES90/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

 



2016/1535. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES91/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

2016/1536. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES68/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 

d'animals. 

 

2016/1537. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES74/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 

d'animals. 

 

2016/1538. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES75/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 

d'animals. 

 

2016/1539. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES76/2016RE, per la presumpta comissió d'una infracció en matèria de residus.  

 

2016/1540. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient administratiu 

ES59/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 

d'animals. 

 

2016/1541. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 52/2016VP, 

com a responsable d'unes infraccions administratives recollides a l'Ordenança reguladora del bon 

ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp. 

 

2016/1542. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu 

ES89/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del 

bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.  

 

2016/1543. Iniciar, si escau, el corresponent expedient sancionador 2016/13 IF-ES, com a 

presumptes responsables d'una infracció urbanística.  

 

2016/1544. Iniciar, si escau, el corresponent expedient sancionador 2016/14 IF-ES, com a 

presumptes responsables d'una infracció urbanística. 

 

2016/1545. Iniciar, si escau, el corresponent expedient sancionador 2016/16 IF-ES, com a 

presumpte responsable d'una infracció urbanística. 

 

2016/1546. Iniciar, si escau, el corresponent expedient sancionador 2016/18 IF-ES, com a 

presumpte responsable d'una infracció urbanística.  
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2016/1547. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/13 IF-RL de protecció 

de la legalitat urbanística, propietaris de les obres realitzades a la finca situada al Ps. Mediterrani 

núm. 110 esc. 1 1r 3a, sense llicència municipal. 

 

2016/1548. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/14 IF-RL de protecció 

de la legalitat urbanística, propietaris de les obres realitzades a la finca situada a l'avinguda 

Barcelona 161 esc. 3 porta 40, sense llicència municipal. 

 

2016/1549. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/16 IF-RL de protecció 

de la legalitat urbanística, propietaris de les obres realitzades a la finca situada al Ps. Mediterrani 

núm. 110 esc. 1 2n 3a, sense llicència municipal. 

 

2016/1550. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/18 IF-RL de protecció 

de la legalitat urbanística, propietari de les obres realitzades a la finca situada al carrer Alemanya 

5, sense llicència municipal. 

 

2016/1551. Sobreseïment, si escau, del procediment, expedient administratiu 2016/025 IF-ES, 

ateses les al·legacions formulades per l'interessat i procedir al seu arxiu. 

 

2016/1552. Sobreseïment, si escau, del procediment, expedient administratiu 2016/025 IF-RL, 

ateses les al·legacions formulades per l'interessat i procedir al seu arxiu. 

 

2016/1557. Requerir, si s'escau, al propietari de la parcel·la situada al c. Major, núm. 16 de Mont-

roig del Camp, que procedeixi a rehabilitar la façana, reparar els desperfectes existents i així 

evitar possible danys a les persones. Exp. 2016/011 OE. 

 

2016/1558. Requerir, si s'escau, al propietari de la parcel·la situada a l'av. de Veracruz, núm. 34 de 

Miami Platja, que procedeixi a la poda de les branques del pi existent. Exp. 2016/012 OE. 

 

 

9. Afers sobrevinguts 

 

2016/1563. Aprovar, si s'escau, l'expedient per contractar el servei d'execució d'un programa de 

dones i cooperativisme al barri de la Florida, el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques 

Particulars, i obrir la licitació corresponent. Exp. 2016/272. 

 

2016/1561. Aprovar, si s'escau, l'expedient per la contractació del servei de vigilància, 

organització y senyalització dels dos mercats setmanals i del mercat d'estiu de Mont-roig del 

Camp, el Plec de Clàusules Reguladores del Procediment i obrir la licitació corresponent. Exp. 

2016/202. 

 

2016/1562. Aprovar, si s'escau, l'expedient per contractar el servei de dinamització juvenil al barri 

de la Florida, el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars, i obrir la licitació 

corresponent. Exp. 2016/254. 



2016/1560. Aprovar la sol·licitud de subvenció pel tractament de la vegetació en les urbanitzacions 

afectades per la llei 5/2003. 

 

2016/1564. Denunciar, si s'escau, el conveni de col·laboració entre l'entitat local Centre Miró i 

l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 18/2006. 

 

 

10. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 


