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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 28/09/2016 

 

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 21 de setembre de 2016.  

  

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

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 
 

2016/1243.  Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 
 

• Dos escrits de la Secretària de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, registres 

d’entrada de la Policia Local núm. 715/2016 i 716/2016 de data 7 de setembre de 2016, per 

felicitar els agents de la Policia Municipal de Mont-roig del Camp. La Junta de Govern Local es 

dóna per assabentada. 

 

3. Serveis a les persones: Educació 
 

2016/1277.  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. EMSA/4.   
 

2016/1278.  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/5. 
 

2016/1279.  Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. EMSA/5. 
 

2016/1280.  Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs 
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 6. 
 

4. Serveis a les persones: Esports 
 

2016/1245.  Aprovar i disposar, si s'escau, els preus públics  i les activitats esportives presentades 
per a la temporada  d'hivern 2016 - 2017. Exp. 61/16. 



5. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria 
 

2016/1275.  Desestimar la pretensió del recurrent d'anul·lació de la liquidació de plusvàlua, i 
devolució dels imports, atès que estan correctament practicades segons la normativa d'aplicació. 
Exp. PV 21032. 
 

 

6. Serveis Econòmics: Intervenció General 
 

2016/1253.  Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 
pagaments. 
 

7. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions 
 

2016/1244.  Aprovar, si s'escau, la convocatòria de subvencions a entitats locals per activitats, 
actuacions o programes de suport en l'àmbit de l'esport, per a l'any 2016. Exp. 72/2016. 
 

2016/1273.  Aprovar, si s'escau, les despeses destinades a justificar els recursos rebuts en concepte 
del Fons per al foment del turisme del tercer i quart trimestre del 2015. Exp. 46/2015. 
 

2016/1274.  Aprovar, si s'escau, la modificació de la sol·licitud, subvencions a la Diputació de 
Tarragona per la Fira de Mont-roig, la Jornada gastronòmica del Pop i la Jornada de promoció de 
l'Oli, 2016. Exp. 32/2016. 
 
2016/1284.  Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya, de 
Treball als Barris, 2016.  
 

 

8. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 
 

2016/1252.  Trametre, si s'escau, a la Cap de Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona 
la proposta d'analítiques a realitzar de cadascuna de les captacions continguda a l'informe del Cap 
de Procés de l'Entitat per tal que li pugi donar el vistiplau. Exp. 2016/011 ACA/TR. 
 

2016/1268.  Desestimar, si s'escau, la impressió del material gràfic promocional Guia de Platges. Exp. 
2016/139. 
 

2016/1269. Aprovar, si s'escau, la contractació dels professionals per dur a terme les activitats 
programades en el marc de "Dones, salut i esport" que es farà durant els mesos d'octubre i novembre 
del 2016. Exp. 2016/237. 
 

2016/1270. Aprovar, si s'escau, la contractació dels professionals per impartir els tallers i les 
conferències del programa "Dones, salut i esport" que es durà a terme durant els mesos d'octubre i 
novembre del 2016. Exp. 2016/238. 
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2016/1271.  Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la Festa Major de Sant 
Miquel de Mont-roig del Camp 2016. Exp. 2016/239. 
 

2016/1272.  Contractar, si s'escau, els serveis d'un advocat en relació a l'expedient d'afectació de 
determinades finques per les obres de la Ronda Ponent, incloses en el SUD 1 Les Femades. Exp. 
2016/240. 
 

 

9. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern 
 
2016/1281. Aprovar, si s'escau, la finalització de la prestació del servei a l’arquitecte tècnic, Grup A, 
subgrup A2, escala d'administració especial, subescala mitja, personal funcionari interí per programes 
de caràcter temporal amb efectes del dia 18 d'octubre de 2016. Exp. 892. 
 

2016/1282. Aprovar, si s'escau, la finalització de la prestació del servei al funcionari interí de la plaça 
d'auxiliar administratiu, grup C2, escala administració general. Exp. 749. 
 
2016/1283.  Contractar, si s'escau, a una professional experta per impartir la formació pràctica del 
PFI-PTT d'auxiliar de vivers i jardins a l'Institut Antoni Ballester i impartir les classes de suport a la 
UEC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Exp. 893/2015. 
 

 

10. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica 
 

2016/1276.  Aprovar, si s'escau, la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de 
caràcter personal de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 

 

11. Serveis territorials: Disciplina i sancions 
 

2016/1254.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES46/2016VP, 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.  
 

2016/1255.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES52/2016VP, 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. 
 

2016/1256.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES59/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 
 

2016/1257.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES60/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 



2016/1258.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES61/2016VP, 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. 
 

2016/1259.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES62/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 
 

2016/1260.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES63/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 
 
2016/1261.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES64/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 
 
2016/1262.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES71/2016SPAP, per la comissió de quatre infraccions recollides en el Reglament del 
Servei de Proveïment d'aigua potable i clavegueram d'aigües residuals de l'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp. 
 

2016/1263.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES57/2016VP, 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.  
 

2016/1264.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES58/2016VP, 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.  
 

2016/1265.  Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient administratiu 
ES47/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença 
d'animals. 
 

2016/1266.  Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient administratiu 
ES12/2016IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció administrativa  en l'àmbit urbanístic. 
 

2016/1267.  Estimar el recurs de reposició contra la resolució que posa fi al procediment de 
restauració de la realitat física alterada, expedient administratiu 2016/012 IF-RL de protecció de la 
legalitat urbanística, per les obres de tancament del porxo davanter i el cobriment de la terrassa a la 
part davantera de la parcel.la, sense llicència municipal. 
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12. Serveis territorials: Llicències 
 

2016/1246.  Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències per 
a l'exercici de l'activitat de comerç de plantes, flors i productes fitosanitaris a l'av. de los Ángeles, 13, 
local 3 de Miami Platja. 06/2016 ANC. 
 

2016/1247.  Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment de control posterior a l'inici 
de l'activitat de bar i restaurant situat al pg. del Marítim, 100 de Miami Platja. Exp. 09/2009 Annex 
III.  
 

2016/1248.  Comunicar, si s'escau, el compliment de tots el requisits de formalització del règim de 
comunicació per a l'exercici de l'activitat de supermercat amb fleca i amb aparcament en superfície 
a l'av. de Barcelona, 73-77 de Miami Platja. Exp. 03/2001 Annex II.2. 
 

2016/1249.  Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències per 
a l'exercici de l'activitat de bar amb terrassa al c/ de la Vall d'Aran, 17 de la urbanització Cap de 
Terme. Exp. 13/2016 ANC.  
 

2016/1250.  Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències per 
a l'exercici de l'activitat de bar i restaurant sense terrassa al c/ de Cristòfor Colom, 3-9, local 7 de 
Mont-roig del Camp.  
 

2016/1251.  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 restaurant, a la pl. de Tarragona, 3, local 4 de 
Miami Platja. Exp. 15/2016 ANC.  
 

 

13. Afers sobrevinguts 
 
2016/1286. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció per la realització d'actuacions de 
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, a l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 

 
14. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 


