ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 14/12/2016
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 2 de desembre de 2016.
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 escau, el pagament dels convenis de Cultura, 2016.
4. Acceptar, si escau, la subvenció de Treball al Barri 2016.
5. Donar compte de la liquidació de les subvencions per actuacions de regularització i
millora de la urbanització Masos d’en Blader 2009 i Casalot 2010. Exp. 45/09 i 23/10.
6. Donar compte de la resolució de la subvenció pel programa de reutilització de residus
municipals de l’Agència de Residus de Catalunya, 2016. Exp. 42/2016.
7. Estimar la solicitud de prórroga para presentar los documentos necesarios para la
liquidación de plusvalía (IIVTNU). Exp. 2016-E-RC-13171.
8. Desestimar la alegación y en consecuencia la anulación, puesto que la liquidación de
plusvalía está ajustada a normativa. Exp. PV 20468.
9. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu
ES233/2016VP, 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.
10. Resolución, en su caso, del procedimiento sancionador, expediente administrativo
ES254/2016VP, por la comisión de una infracción recogida en la Ordenanza reguladora
del buen uso de la vía pública i los espacios públicos de Mont-roig del Camp.
11. Desestimació del recurs de reposició en relació al procediment sancionador abreujat,
expedient administratiu ES258/2016PA, com a presumpte responsable d’unes
infraccions administratives sobre la tinença d’animals.

12. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu
ES370/2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria de residus.
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13. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu
374/2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria de residus.
14. Aprovar, si s’escau, la compra d’armilles antibala, bateries i cinta d’abalisament per
la policia local. Exp. 2016/76.
15. Aprovar, si s’escau, la compra de fundes exteriors d’armilles antibala logotipades i
amb identificació dels agents de la policia local.
16. Aprovar, si s’escau, la compra d’ulleres de seguretat per la policia local.
17. Aprovar, si s’escau, l’expedient per contractar el servei per la realització d’un pla
estratègic municipal, el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars, i
obrir la licitació corresponent. Exp. 121/2016.
18. Acordar, si s’escau, la contractació de serveis de suport informàtic IT per a
l’Ajuntament. Exp. 2016/159.
19. Adjudicar, si s’escau, la compra d’una pèrgola de fusta per al pati de l’Escola Joan
Miró de Miami Platja. Exp. 2016/202.
20. Acordar, si s’escau, l’adquisició de malla d’ombratge i suports per a la seva instal·lació
per al pati de la Llar d’Infants Petete de Miami Platja. Exp. 2016/230.
21. Contractar, si s’escau, les accions de promoció turística Cycling in Catalonia. Exp.
2016/249.
22. Denegar, si s’escau la devolució del dipòsit previ i de la garantia definitiva pel
desenvolupament de l’activitat de parc aquàtic flotant a les platges de Mont-roig del
Camp. Exp. 2016/029.
23. Aprovar, si escau, la 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
2016-2017. Exp. 103/2016.
24. 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. 2016/9 TR.
25. Renovar, si s'escau, la llicència d'ocupació de via pública amb taules, cadires i
expositors per l'exercici 2016, i requerir l'abonament de les taxes corresponents, al
titular de “Pollastres A l’Ast Isabel”, situat a la Av. Barcelona, núm. 150 de Miami
Platja.
26. Atorgar, si s’escau, les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no
sedentària en les parades vacants del mercat setmanal que es celebra al C. Vinyols de
Mont-roig del Camp.
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27. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar (dos
trasters) situats al pg. del Marítim, núm. 49 de Miami Platja (expedient 2016/23 RC_PO)
(Gestiona 311/2016).
28. Aprovar, si s’escau, la variació del pressupost en la contractació de l’empresa
Autocars Llosa per la realització dels transports de l’activitat de Tok’l2 del 2on
semestre 2016 a Madrid. Exp. 2016/10.
29. Afers sobrevinguts

Afer sobrevingut 1 . Aprovar, si s’escau, les bases del Concurs de pessebres 2016.
Afer sobrevingut 2. Aprovar, si s’escau, la subrogació com a personal laboral indefinit de
les persones que passaran a formar part de l’Ajuntament amb motiu de la nova creació de
l’empresa pública empresarial (NOSTRESERVEIS).
Afer sobrevingut 3. Cessament del personal funcionari interí per programes.
Afer sobrevingut 4. Adjudicar, si s’escau, la reparació dels parcs del municipi de Montroig del Camp-Fase 2.
Afer sobrevingut 5 . Aprovar, si s’escau, la contractació per a la gestió del viatge a Madrid,
activitat inclosa al programa Tok’l2 del 2on semestre del 2016. Exp. 2016/183.
Afer sobrevingut 6. Aprovar, si s’escau, la memòria valorada per a la reparació de l’asfaltat
de diversos carrers de Miami Platja i el Casalot i l’adjudicació de la obra. Exp. 362/2016.

30. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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