
 

1 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 25/01/2017 

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

2. Aprovació, si s’escau, de despeses, reconeixement d ’obligacions i ordenació 
de pagaments. 

 

3. Aprovar, si s’escau, la modificació del subjecte pa ssiu  de la liquidació de la 
Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans i de la 
Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i reserva de la via 
pública per aparcament, de l’habitatge situat  al c arrer Mèlies, 19 B 00 13, a 
l’avinguda Maria Cristina, 13 1 04 02 i carrer Verg e de la Roca, 1. Exp. Rec 
610/2017. 

 
4. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament d e les despeses suportades 

corresponents al mes de desembre per les empreses m unicipals EMSA i EMOMSA. 
Exp. 12/2016.  

 
 

5. Donar compte, si s’escau, del calendari fiscal  pel pagament en voluntària dels tributs 
i de la resta d’ingressos de dret públic correspone nt a l’exercici 2017.  

 

6. Aprovar, si s’escau, la modificació de la quota mensual de la pòlissa d’assistència 
sanitària prevista per l’any 2017.  

 

7. Concedir la gratificació per antiguitat per 25 a nys de serveis prestats a l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp. Exp. 387/2016.  
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8. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes d el servei de transport escolar per al curs 

2016-2017 presentades pels interessats.  Exp. CCBC/ 23. 
 

9. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes d el servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. CCBC/2 2. 
 

10. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes d el servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. CCBC/2 1. 
 

11. Acordar, si s’escau, per a la reparació i subminist rament de contenidors per al servei 
de recollida de residus municipals. Exp. 652/2016.  

 
12. Contractar, si s’escau, la gestió integral de l’est ratègia a les xarxes socials de Mont-

roig Miami Turisme. Exp. 208/2017.  
 
13. Aprovar, si s’escau,  la devolució de la garantia de finitiva pel subministrament de 

maquinària de climatització pel bar de jubilats i a ules del polivalent de Miami Platja. 
Exp. 2015/274.  

  

14. Aprovar, si s’escau, la justificació de les subvenc ions atorgades per la Diputació de 
Tarragona, de Turisme per al 2016. Exp. 533/2016. 

 

15. Resolució, si escau, de reiteració de l’ordre d’exe cució i d’advertiment d’execució 
subsidiària per les obres de tancament del porxo i cobriment de la terrassa al c/ de les 
Illes Balears 25, casa 3 d’aquest municipi, sense l licència municipal. Exp. 444/2017.  

  

16. Concedir, si escau, llicència consistent en la lega lització de la construcció d’un porxo 
adossat a l’habitatge, situat a c. Salze, núm. 6 de  la urbanització Pi Alt (exp. 013/2016 
MA /Gestiona 305/2016 ).  

 

17. Ratificar, si s'escau, l’acord adoptat en el Consel l d’Administració de Nostraigua, de 
data 1 de desembre de 2016, d’alta d’ofici dels sub ministraments d’aigua de les 
instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Mont-r oig del Camp, els quals estaran 
exempts de les quotes d’alta i que tan sols han de meritar cànon d’aigua, segons la 
legislació vigent. Exp. 2016/06.  

 

18. Donar compte de l’acord adoptat en el Consell d’Adm inistració de Nostraigua, de data 
1 de desembre de 2016, d’aprovació de l’inici de le s actuacions necessàries per 
modificar la naturalesa jurídica de l’ingrés a perc ebre per l’Entitat dels abonats del 
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servei d’aigua i clavegueram a partir del moment en  què Nostraigua realitzi la 
recaptació amb mitjans propis. Exp. 2016/06.  

  

19. Aprovar, si s’escau, el lloguer de la finca amb ref erència cadastral 43093A05300054 
per utilitzar-la com aparcament. Exp. 227/2017.  

 

20. Turisme. Exp. 864/2016. Aprovar, si s’escau, el Con veni 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’Aju ntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, l’Aj untament de l’Ampolla, l’Ajuntament 
del Deltebre i l’Estació Nàutica Costa Daurada per tal de fomentar el Turisme Nàutic al 
Golf de Sant Jordi.  

 

21. Aprovar, si s’escau, el conveni per a la participac ió conjunta i coordinada al programa 
de fires internacionals, nacionals i estatals promo gudes per l’Agència Catalana de 
Turisme i per a una campanya de publicitat del Patr onat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona. 

  

22.   Joventut. Expedient 1/2017. Aprovar, si s’escau, els preus públics de les activitats 
de Tok’l2 del primer semestre de 2017. Exp. 1/2017.  

Afer sobrevingut 

1. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el pagament d e la bestreta sol·licitada per l’Entitat 
Pública Empresarial de Serveis i Obres.  

 

2. Aprovar la justificació del PUOSC manteniment 20 15 i resposta al requeriment de la 
Direcció General d’Administració Local. Exp. 604/20 17. 

  

1. Acordar, si s'escau, requerir al propietari de l ’immoble situat al carrer Poniol, 1, per 
tal que en un termini de quinze dies aporti a l’Aju ntament de Mont-roig del camp la 
documentació relativa a l’acreditació com a entitat  subministradora davant l’Agència 
Catalana de l’Aigua i del compliment dels criteris sanitaris de l’aigua davant el Servei 
de Protecció de la Salut del Camp de Tarragona i Te rres de l’Ebre. Exp. 2016/01 N/TRA.  
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2. Adjudicar, si s’escau, el subministrament i subs titució del conjunt de plaques 
electròniques de la màquina de climatització, marca  Carrier, de la Biblioteca de Miami 
Platja.  

 

3. Sol·licitar, si s’escau, al Servei Provincial de  Costes a Tarragona la reparació dels 
desperfectes ocasionats a totes les platges del mun icipi, pel fort temporal de mar els 
dies 21 i 22 de gener de 2017.  


