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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 27/07/2016 

 

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 20 de juliol de 2016.  

  

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

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/1003. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 

 

No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Servei de seguretat ciutadana i protecció civil 

 

2016/1029. Notificar, si s'escau,  a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona la 

possibilitat d'una parada de BUS al Hospital Universitari Sant Joan de Reus a la línia regular Mont-

roig del Camp – Reus. Exp. Mob24/2016. 

 

 

4. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/1027. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la sanció amb 

número d'expedient 9/2016 IF-ES. Exp. Rec 8132/2016. 

 

2016/1028. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a la taxa de recollida d'escombraries, 

eliminació de residus de temporada (guinguetes platges) de l'exercici 2016.  

 

 

5. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions 

 

2016/1017. Acceptar, si s'escau, la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona pel control 

de plagues mosquit i mosca 2016.  

 

2016/1018. Acceptar, si s'escau, la concessió d'una subvenció de la Diputació de Tarragona pel 

servei de vigilància i socorrisme a les platges, 2016. 



6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 

 

2016/1015. Sol·licitar, si s'escau, als organismes afectats la documentació sol·licitada per l'Agència 

Catalana de l'Aigua per resoldre l'expedient de "Sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies 

presentada per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per tal de legalitzar un total de 29 pous 

destinats a l'abastament municipal mitjançant diverses xarxes". Exp. 2016/11 ACA/TR. 

 

2016/1016. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per la reparació d'un tram del camí "de les 

Roques". Exp. 17/2016 OPAJ. 

 

2016/1019. Aprovar, si 'escau, les 4a. Certificacions relatives a les obres de renovació i millora del 

poliesportiu de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/167. 

 

2016/1020. Aprovar, si s'escau, la 7a certificació de les obres d'adequació, millora i ampliació de 

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

 

2016/1021. Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic promocional de l'Ermita Mare 

de Déu de la Roca. Exp. 2016/203. 

 

2016/1022. Adjudicar, si s'escau, la reparació i legalització dels aparells de climatització de l'escola 

de música de Miami Platja. Exp. 2016/204. 

 

2016/1023. Adjudicar, si s'escau, el subministrament de 70.000 folis amb el logo de l'Ajuntament 

de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/205. 

 

2016/1024. Aprovar, si s'escau, la compra de divers material pel muntatge del recinte firal de la 

Fira de Mont-roig 2016 (Cullerada). Exp. 2016/206. 

 

2016/1025. Aprovar, si s'escau, el lloguer d'una cúpula de fusta per l'espai de "La Tapa de la Fira" 

del recinte firal de la Fira de Mont-roig 2016 (Cullerada). Exp. 2016/207. 

 

 

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

 

2016/1026. Aprovar, si s'escau, la reincorporació d’un agent de la Policia Local, grup C subgrup 

C2, al cos de la Policia Local de Mont-roig del Camp amb efectes del dia 1 de setembre de 2016. 

Exp. 777/2016. 

 

 

8. Serveis territorials: Disciplina i sancions 

 

2016/1004. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 

administratiu ES37/2016VP, per la 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. 
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2016/1005. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 

administratiu ES45/2016VP, per la 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.  

 

2016/1006. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 

administratiu ES44/2016VP, per la 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.  

 

2016/1007. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 

administratiu ES36/2016VP, per la 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. 

 

2016/1008. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient 

administratiu ES25/2016PA i 26/2016VP, com a presumpte responsable d'unes infraccions 

administratives sobre la tinença d'animals. 

 

2016/1009. Resolució, si escau, del procediment sancionador iniciat, expedient administratiu 

26/2016VP, 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. 

 

2016/1010. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient 

administratiu ES34/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives 

sobre la tinença d'animals. 

 

2016/1011. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient 

administratiu ES03/2016IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció administrativa  en 

l'àmbit urbanístic. 

 

2016/1012. Resolució, si escau, del procediment de restauració de la realitat física alterada, 

expedient administratiu 2016/03 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per una construcció 

auxiliar en forma de cobert i una modificació de la tanca a veí, sense llicència municipal. 

 

2016/1013. Resolució, si escau, del procediment de restauració de la realitat física alterada, 

expedient administratiu 2015/069 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per unes obres 

d’instal·lació d'aire condicionat a la façana de l'edifici, sense llicència municipal. 

 

2016/1014.  Estimar en part el recurs de reposició contra la resolució que posa fi al procediment 

de restauració de la realitat física alterada, expedient administratiu 2016/004 IF-RL de protecció 

de la legalitat urbanística, per una tanca arbustiva de separació a veí que supera l'alçada màxima 

permesa. 

 

 

 

 



9. Serveis territorials: Llicències 

 

2016/1002. Comunicar, si escau, l'incompliment de tots els requisits de formalització del règim de 

comunicació de primera ocupació per a la reforma local comercial per implantar una activitat de 

bar restaurant pizzeria. Expedient 2016/09 RC_PO. 

 

2016/1030. Concedir, si escau, llicència consistent en la construcció d'un magatzem agrícola, 

situat al Polígon 4 Parcel·la 20 de Mont-roig del Camp. Exp.11/2015-MA. 

 

 

10. Assumptes urgents 
 

2016/1032. Aprovar, si s'escau, el nomenament de funcionari interí transitori de la plaça d'arxiver. 

Exp. 19/2016. 

 

2016/1033. Aprovar, si escau, el suport de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp al Manifest: 

Centre Recreatiu i Turístic- (CRT) -de Vila-seca i de Salou: el Pla Director Urbanístic (PDU) esdevé 

un pas important per a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. 

 

2016/1034. Aprovar, si s'escau, el protocol per inscriure l'alta d'una persona al padró municipal 

d'habitants.  

 

 

11. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 
 


