ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 13/07/2016
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 6 de juliol de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/922. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.
3. Serveis a les persones: Acció Social
2016/930. Modificar, si escau, les Bases de concessió d'ajuts socials per accés al Centre de Dia de
Mont-roig del Camp. Exp. 05/2016.

4. Serveis a les persones: Cultura
2016/952. Aprovar, si s'escau, concedir a l'Associació de Veïns Muntanya Roja, permís per fer una
cercavila pels carrers del casc antic de Mont-roig el dia 16 de juliol de 2016 a les 19:00 h., dins de la
programació del "X Cap de Setmana Diatònic". Exp. 021C_2016.
2016/954. Aprovar, si s'escau, a l'Associació Coro Rociero Arena del Camino, permís per realitzar les
actuacions en horari de les 20.00h, del dia 16 de juliol fins les 3.00h del dia 17 de juliol de 2016 amb
motiu de la XII Trobada Rociera a la Pèrgola de Platja Cristall de Miami Platja. Exp. 013_FM_2016.

5. Serveis a les persones: Educació
2016/925. Aprovar, si escau, les Bases de concessió d'ajuts puntuals per suport a l'escolarització per
al curs escolar 2016-2017. Exp. 75/2016.
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2016/926. Aprovar, si escau, les bases reguladores per a la concessió de subvencions en forma de
beques individuals per als estudiants matriculats durant el curs 2015-2016 en el cicle Formatiu de
Grau Superior d'animació sociocultural i turística que s'ha impartit a l'Institut Antoni Ballester de
Mont-roig del Camp.
2016/934. Aprovar, si escau, les Bases específiques d'atorgament de subvenció per a projectes de
reciclatge, reutilització i/o socialització de llibres de text als centres educatius de Mont-roig del Camp
per al curs escolar 2016-2017. Exp. 66/2016.

6. Serveis a les persones: Esports
2016/927. Aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
i el Club Esportiu l'Areny. Exp. 37/2016.
2016/928. Aprovar, si s'escau, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i
el Sr. Antonio Moreno Hurtado. Exp. 36/2016.
2016/929. Aprovar, si s'escau, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i
el Sr. José Carlos Pacheco García. Exp. 35/2016.

7. Serveis a les persones: Infància i Joventut
2016/931. Aprovar, si s'escau, la pròrroga del Pla Local de Joventut per al 2016. Exp. 4/2016.
2016/933. Aprovar, si s'escau, la variació de preu públic de l'activitat de Port Aventura del programa
Tok'l2 del segon semestre de 2016. Exp. 3/2016.

8. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/953. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.

9. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/924. Acceptar, si s'escau, la subvenció del Consell Comarcal del Baix per l'arranjament d'un
tram del camí de les Roques, 2015; i aprovació del conveni de col·laboració. Exp. 5/2016.
2016/932. Aprovar, si s'escau, els preus públics de participació com expositor de la Fira de Montroig del Camp vigents a partir del 2016. 08/2016 DEC.

2016/949. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona per les despeses de promoció turística del 2016. Exp. 31/2016.
2016/950. Aprovar, si s'escau, sol·licitar subvencions a la Diputació de Tarragona per la Fira de Montroig, la Jornada gastronòmica del Pop i la Jornada de promoció de l'Oli, 2016. Exp. 32/2016.
2016/951. Acceptar, si s'escau, la subvenció per la Gestió forestal sostenible del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2015. Exp. 50/2015.

10. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/939. Contractar, si s'escau, una corredoria d'assegurances per tal de dur a terme una auditoria
de riscos de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/353.
2016/940. Aprovar, si s'escau, el certificat final d'obra de les obres de construcció de 40 nínxols al
cementiri de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/113.
2016/941. Adjudicar, si s'escau, els serveis de control de plagues al terme municipal de Mont-roig
del Camp - juliol-desembre 2016. Exp. 2016/179.
2016/942. Adjudicar, si s'escau, els serveis de tractament preventiu de la legionel·la a l'aigua sanitària
de les instal·lacions municipals al terme municipal de Mont-roig del Camp - juliol-desembre 2016. Exp.
2016/180.
2016/943. Adjudicar, si s'escau, el disseny, la impressió i la distribució d'un butlletí municipal. Exp.
2016/184.
2016/944. Adjudicar, si s'escau, els treballs d'adequació d'un aula de l'Escola Mare de Déu de la Roca
a l'empresa Construccions Manuel Moreno, SLU, per atendre a infants amb necessitats educatives
especials (USEE Unitat de Suport d'Educació Especial). Exp. 2016/190.
2016/945. Contractar, si s'escau, el servei de disseny gràfic i arquitectura efímera del recinte firal de
la Fira de Mont-roig 2016 (Cullerada). Exp. 2016/191.
2016/946. Contractar, si s'escau, el servei de sonorització del recinte firal de la Fira de Mont-roig
2016 (Cullerada). Exp. 2016/192.
2016/947. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes dins de la programació de la
Festa Major de Sant Jaume, per la celebració de la Festa Jove Mar Musik que es durà a terme els dies
22 i 23 de juliol de 2016, a la Punta del Riu de Miami Platja. Exp. 2016/193.
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2016/948. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la programació de la
Festa Major de Sant Jaume que tindrà lloc del dia 22 al 25 de juliol de 2016 a Miami Platja. Exp.
2016/194.

11. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica
2016/923. Aprovar, si s'escau, la personació de l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
núm. 210/2016. Exp. 02/16.

12. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/937. Requerir, si s'escau, que es procedeixi a la reparació d’una tanca. Exp. 2016/007 OE.
2016/938. Suspendre el tràmit, si s'escau, la tramitació de l'expedient per a la construcció d'una nau
per emmagatzemar garrofes. Exp. 09/2016 MA.

13. Serveis territorials: Llicències
2016/955. Autoritzar, si s’escau, la instal·lació de les atraccions i l’exercici de venda no sedentària per
a les Festes de Sant Jaume que es celebraran a Miami Platja els dies 22 de juliol a la tarda, 23, 24 i 25
de juliol de 2016.
2016/935. Aprovar, si s'escau, el lloguer de la finca amb referència cadastral
43093A053000610000PF, situada als SUND 9, Camí de les Arenes, per ubicar les atraccions dels
firaires durant les festes de Mont-roig. Exp. 01/2016 Inf-V.
2016/936. Ordenar la retirada immediata dels cartells publicitaris instal·lats a diferents parcel·les del
municipi de Mont-roig del Camp, atès que estan emplaçats en zones no habilitades i sense
autorització expressa. Exp. 03/2016 Inf-V.

14. Afers sobrevinguts
Sol·licitar, si s’escau, L’AUTORITZACIÓ JUDICIAL per entrar a procedir a l’execució subsidiària de la
retirada immediata del generador instal·lat a la parcel·la. Exp. 10/2003 Annex II.2.
2016/957. Desestimar, si s'escau, la sol·licitud d'autorització per instal·lar una carpa promocional. Exp.
11/2016 DEC.
2016/958. Modificar, si s'escau, l'adjudicació de la contractació de l'equip de so i il·luminació de la
Trobada de Coros Rocieros. Exp. 2016/182.

2016/959. Resoldre, si s'escau, les al·legacions presentades a les bases específiques de la plaça
d'arquitecte superior. Exp. 16/2016.
2016/960. Aprovar, si escau, els convenis de col·laboració amb entitats culturals locals 2016.
2016/961. Aprovar, si s'escau, la justificació de la subvenció pel servei de menjador escolar de les
llars d'infants municipals, 2015-2016. Exp. 34/2015.

15. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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