ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 24/08/2016
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 17 d'agost de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/1089. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.

• Un escrit del Servei Català de Trànsit, del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona, de data 9 d’agost
de 2016, rebut a data 11 d’agost de 2016, registre d’entrada número 2016/631, comunicant que
l’entitat Promoevents club Ciclista Esportiu està organitzant la prova esportiva anomenada
“Campionat Catalunya Muntanya – Elit Sub 23”. La Junta de Govern es dóna per assabentada.
• Un escrit del portaveu del grup municipal CIU Sr. Francisco Chamizo Quesada, de data 19 d’agost
de 2016, registre d’entrada número 2016/9490, en el qual demana que la regidora Anabel Garcia
Echevarria sigui la suplent del Sr. Francisco Chamizo Quesada a la Comissió Informativa de l’Àrea
d’Impuls Econòmic. La Junta de Govern es dóna per assabentada.
• Un escrit del portaveu del grup municipal CIU Sr. Francisco Chamizo Quesada, de data 19 d’agost
de 2016, registre d’entrada número 2016/9491, en el qual renúncia a la titularitat com a vocal de la
Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i demana que la regidora Anabel Garcia Echevarria sigui
la nova titular. La Junta de Govern es dóna per assabentada.

3.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/1090. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
2016/1091. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes de juliol per l'empresa EMOMSA.
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2016/1094. Aprovar, si s'escau, la justificació de la subvenció per l'actuació de l'eCatàleg de la
Diputació de Tarragona, 2016. Exp. 10/2016.
2016/1095. Sol·licitar, si s'escau, pròrroga per justificar la subvenció per la Gestió forestal
sostenible del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2015. Exp. 50/2015.
2016/1096. Acceptar, si s'escau, de la justificació de despeses de l'Aula de Música, 2015-2016.
Exp. 16/2016.
2016/1097. Donar compte, si s'escau, de la justificació acceptada pel Servei d'Ocupació de
Catalunya de la subvenció atorgada pel programa Treball i Formació 2013. Exp. 44/2013.

4.

Serveis Econòmics: Tresoreria

2016/1098. Aprovar, si s'escau, els comptes anuals de la recaptació voluntària liquidable,
voluntària no liquidable i executiva de l'exercici 2015.
2016/1099. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l' Impost sobre l'Increment del valor
de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-6.

5.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/1109. Aprovar inicialment, si s'escau, el projecte constructiu de reposició del col·lector de
ponent del sistema de sanejament en alta. Exp. 16/2016 OPAJ.
2016/1110. Aprovar, si s'escau, l'expedient de contractació per la realització de dos camps de
gespa artificial al municipi de Mont-roig del Camp i obrir la licitació corresponent. Exp. 2016/220.
2016/1103. Aprovar, si 'escau, les 5a. Certificacions relatives a les obres de renovació i millora del
poliesportiu de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/167.
2016/1104. Adjudicar, si s'escau, la compra d'una bomba i dues mànegues contrac incendis a
instal·lar al dipòsit d'aigua per l'Ermita Mare de Déu de la Roca. Exp. 2016/217.
2016/1105. Adjudicar, si s'escau, la neteja de la franja dels 25 metres de la zona de la urbanització
Via Marina, a Monroyo Industrial SL. Exp. 2016/218.
2016/1106. Adjudicar, si s'escau, la compra de tres sais nous per als servidors de l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp i de l'Oficina Municipal de Miami Platja. Exp. 2016/21.
2016/1107. Aprovar, si s'escau, el Pla de Seguretat i Salut de la reparació de les deficiències
trobades a les instal·lacions de la Casa de Cultura de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/133.

6.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/1101. Resolució, si escau, del procediment sancionador iniciat, expedient administratiu
32/2016VP, 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.
2016/1102. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient
administratiu ES33/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives
sobre la tinença d'animals.

7.

Serveis territorials: Llicències

2016/1108. Comunicar als actuals paradistes del mercat de Mont-roig del Camp, la possibilitat
d'ampliar les parades o realitzar canvis de lloc de les parades que van quedar desertes al concurs
realitzat al mes de març de 2016.

8.

Afers sobrevinguts

9.

Precs i preguntes

El president aixeca la sessió.
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