ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 29/12/2016
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 21 de desembre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat
2. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta Dependència.
•

Es dóna compte del SAM-Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
de data 21 d’octubre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016/12696 de data 8 de
novembre de 2016, l’aprovació del conveni entre la Diputació de Tarragona i Formació i
Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U. Vila-seca, per a regular la concessió d’una subvenció
per a la realització del projecte “Prevenció d’incendis i millora d’espais saludables a
l’ermita de la Roca a Mont-roig del Camp. Prevenció d’incendis i preparació per a la
creació d’un parc de salut als camins dels Gorgs i dels Molins Riudecanyes”, dins el
conveni amb l’obra social la Caixa, 2016.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

3. Serveis Jurídics. Expedient 433/2016.Aprovar, si s’escau, el Conveni entre el

Servei Meteorològic de Catalunya i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
referent a la col·laboració en el suport i manteniment de l’Estació
Meteorològica automàtica “Mont-roig del Camp”.

4. Serveis Jurídics. Expedient 405/2016. Aprovar, si s’escau, el Conveni per la
regularització de saldos entre l’Entitat Urbanística de Conservació Club
Bonmont Catalunya i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
5. Educació. Expedient 286/2016. Aprovar, si escau, una addenda al Conveni de

col·laboració de l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la
realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de
pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària
Obligatòria.
6. Cultura. Expedient 481/2016. Aprovar, si escau, la modificació de l’import

aprovat en el conveni del Patronat Mare de Déu de la Roca, 2016 i pagament
del conveni.
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7. Recursos Humans. Expedient 855/2016. Aprovar, si s’escau, la contractació de

les persones incloses al programa Treball al barri 2016, subvencionades pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
8. Serveis Generals. Expedient 677/2016. Remetre, si s'escau, a la Cap del Servei

de Protecció de la Salut del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre els resultat
de les analítiques efectuades a les captacions del municipi per a que puguin
redactar l’informe corresponent i notificar-ho a l’Agència Catalana de l’Aigua.
9. Serveis Generals. Expedient 867/2016. Aprovar, si s’escau, la memòria

valorada per a la senyalització vertical, horitzontal i carril bici del passeig
Marítim i passeig Mediterrani.
10. Disciplina Urbanística. Expedient 134/2016. Iniciar, si escau, el corresponent

expedient administratiu 107/2016 de protecció de la legalitat urbanística per
les obres realitzades a la finca situada al c/ Menorca núm. 41 bloc 7 planta 0
porta 13, sense llicència municipal.
11. Disciplina Urbanística. Expedient 358/2016. Iniciar, si escau, el corresponent

expedient administratiu 2016/358 de protecció de la legalitat urbanística per
les obres realitzades a la finca situada al c/ Menorca núm. 41 bloc 7 planta 0
porta 13, sense llicència municipal.
12. Disciplina Urbanística. Expedient 356/2016. Iniciar, si escau, el corresponent

expedient administratiu 356/2016 de protecció de la legalitat urbanística per
les obres realitzades a la finca situada al c/ Menorca núm. 41 bloc 6 planta 0
porta 12, sense llicència municipal.
13. Infraccions. Expedient 820/2016. Resolució, si escau, del procediment

sancionador abreujat per unes infraccions administratives sobre la tinença
d’animals.
14. Disciplina Urbanística. Expedient 350/2016. Iniciar, si escau, el corresponent

expedient administratiu 350/2016 de protecció de la legalitat urbanística per
les obres realitzades a la finca situada al c/ Menorca núm. 41 bloc 2 planta 0
porta 3, sense llicència municipal.
15. Infraccions. Expedient 837/2016. Resolució, si escau, del procediment

sancionador per unes infraccions administratives recollides a l’Ordenança
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del
Camp.
16. Disciplina Urbanística. Expedient 106/2016. Iniciar, si escau, el corresponent

expedient administratiu 106/2016 de protecció de la legalitat urbanística per
les obres realitzades a la finca situada al c. de les Rabassades núm. 21 casa 2
a la urbanització Bonmont Terres Noves, sense llicència municipal.
17. Disciplina Urbanística. Expedient 105/2016. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient administratiu 105/2016 de protecció de la legalitat urbanística per les
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obres realitzades a la finca situada al c. de les Rabassades núm. 27 casa 2 a la
urbanització Bonmont Terres Noves, sense llicència municipal.
18. Disciplina Urbanística. Expedient 357/2016. Iniciar, si escau, el corresponent
expedient sancionador 357/2016, per una infracció urbanística.
19. Llicències. Expedient 852/2016. Concedir, si escau, pròrroga de la llicència
d’obres majors consistent en la construcció d’hotel de 5 estrelles, situat a la
urbanització Golf D 169 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
20. Infraccions. Expedient 835/2016. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat per unes infraccions administratives recollides a l’Ordenança
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.
21. Infraccions. Expedient 359/2016. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador 2016/359 per una infracció urbanística.
22. Infraccions. Expedient 351/2016. Iniciar, si escau, el corresponent expedient
sancionador 351/2016 per una infracció urbanística de les Administracions
Públiques i del procediment Administratiu Comú.
23. Sanitat Pública. Expedient 264/2016. Requerir, si s’escau, al propietari de
l’habitatge situat al c. Ter núm. 6-A de la urbanització Via Marina, la neteja i
manteniment del jardí.
24. Medi Ambient. Expedient 752/2016. Evaluación del impacto acústico de la
autopista AP-7 en la urbanizació El Casalot en el TM de Mont-roig del Camp.
25. Cadastre. Expedient 701/2016. Estimar la sol·licitud de pròrroga per presentar
la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).
26. Subvencions. Expedient 755/2016. Aprovar, si escau, el pagament del conveni
de col·laboració amb l’Areny, 2016.
27. Contractació. Expedient 710/2016. Aprovar, si s’escau, la compra de dotze
vestits de mitja gala per la policia local.
28. Contractació. Expedient 632/2016. Adquirir, si s’escau, un programari per
l’eliminació de correu brossa per al servidor de correu electrònic de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
29. Contractació. Expedient 626/2016. Adjudicar, si s’escau, el subministrament
d’una tisora de poda, marca ASA 85, necessària per les obres d’arranjament de
zones verdes i arbrat viari al terme municipal de Mont-roig del Camp, corresponent
al Pla d’ocupació 2016.
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30. Contractació. Expedient 780/2016. Aprovar, si s’escau, la 12a i 13a certificació
(última) de les obres d’adequació, millora i ampliació de les instal·lacions
esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja, el certificat final i l’acta de
recepció.
31. Contractació. Expedient 702/2016. Aprovar, si s’escau, la contractació de les
activitats previstes per la programació de Festes de Nadal 2016/2017 a Miami
Platja.
32. Contractació. Expedient 504/2016. Aprovar, si s’escau, la renovació del
contracte de manteniment de dues cabines de discs durs de la infraestructura de
servidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
33. Contractació. Expedient 812/2016. Contractar, si s’escau, els serveis de
formació per establir un sistema de treball basat en l’assoliment de resultats
adreçada als caps d’àrees de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a l’empresa
Consultors de Gestió Pública, SL.
34. Contractació. Expedient 488/2016. Aprovar, si escau, la compra de divers
material de merchandising amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de Montroig del Camp.
35. Departament de Cultura. Exp. 266/2016. Aprovar la concessió de les
subvencions per activitats culturals.
36. Contractació. Expedient 505/2016. Aprovar, si s’escau, la compra de material
divers de senyalització magatzem Mobilitat.
37.Contractació. Expedient 5/2016. Adjudicar, si s’escau, el subministrament per
la construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris.
38. Contractació. Expedient 138/2016. Aprovar, si s’escau, la contractació d’un
curs de controlador d’accessos.
39. Contractació. Expedient 407/2016. Aprovar, si s’escau, la contractació de 6
xerrades formatives destinades a l’empresariat i a persones en situació d’atur.

40. Intervenció. Expedient 522/2016 Aprovar, si escau, el reintegrament de la
subvenció atorgada de l’ajut FEDER 2010 Equipaments costaners a Mont-roig del
Camp.

Afers sobrevinguts
41. Afer sobrevingut 1. Contractació. Expt. 779/2016. Adquirir, si s’escau, tres
equips informàtics i vuit monitors per a les oficines de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp.
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42. Afer sobrevingut 2- Contractació. Expedient 849/2016. Adjudicar, si s’escau,
els treballs per la prevenció d’incendis i millora d’espais saludables al voltant de
l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca a Mont-roig del Camp.
43. Afer sobrevingut 3. Contractació. Expt. 836/2016. Aprovació de conveni entre
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Associació Casal d'Avis Sant Jaume de
Miami Platja per tal de regular l'explotació del bar del Centre Polivalent de Miami
Platja.
44. Afer sobrevingut 4. Aprovar, si s’escau, la concessió de les subvencions per
impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi de
Mont-roig del Camp per al 2016.
45. Afer sobrevingut 5. Contractació. Expedient 858/2016. Adquirir, si s’escau,
material informàtic per a la realització del manteniment dels sistemes informàtics
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
46. Afer sobrevingut 6. Acció Social. Expedient. 896/2016. Aprovació subvenció
nominativa a l’Associació Hammada Amics del Poble Sahrauí.
47. Afer sobrevingut 7. Subvencions. Expedient 238/2016. Aprovar, si s’escau, la
concessió de les subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Montroig del Camp per al 2016.
48. Afer sobrevingut 8. Contractació. Expedient 805/2016. Aprovar, si s’escau,
l’adequació de les oficines de la Regidoria d’Impuls Econòmic.
49. Afer sobrevingut 9. Contractació. Expedient 833/2016. Contractar, si s’escau,
les tasques per a l’adquisició de cendrers de platja.
50. Afer sobrevingut 10. Contractació. Expedient 807/2016. Adjudicar, si s’escau,
la compra de dos splits i tub, pels departaments d’informàtica i recepció de
l’Ajuntament.
51 Afer sobrevingut 11. Contractació. Expedient 856/2016. Adjudicar, si s’escau,
el subministrament de 750m2 de panot gris 20x20x3 9P graus *66kg/m2, 385 palets
graus, 50m vorada T2 100X25X12/15 graus, 3 palets graus, 250 sacs de ciment
Uniland 35kg cem ll/B-L 32.5R demerito i 6 palets uniland, necessàries per les
obres de reparació de diversos espais públics al terme municipal de Mont-roig del
Camp, corresponent al Pla d’ocupació 2016.
52. Afer sobrevingut 12. Contractació. Expedient 773/2016. Adquirir, si s’escau de
tres equips d’impressió per a les biblioteques municipals de Mont-roig del Camp
i Miami Platja.
5

53. Afer sobrevingut 13. Contractació. Expedient 859/2016. Adjudicar, si s’escau,
les tasques de l’adaptació del material gràfic als serveis de les platges.
54. Afer sobrevingut 14. Contractació. Expediente 828/2016. Aprovar, si s’escau,
la compra d’eines manuals i lloguer per a 6 mesos d’un dúmper, per a dur a terme
les obres de rebaix de voreres per la construcció dels passos de vianants adaptats
dins l’àmbit del Pla de Barris.
55. Afer sobrevingut 15. Contractació. Expedient 860/2016. Contractar, si s’escau,
la creació de la imatge gràfica representativa del producte turístic de les Platges i
la Guia de Platges del municipi.
56. Afer sobrevingut 16. Contractació. Expediente 829/2016. Aprovar, si s’escau,
el subministrament de diversos equipaments ( sis bancs, dos aparcaments de
bicicletes, quatre elements lúdics) pel parc infantil del Passeig Marítim, entre la
Cala dels Àngels i la Cala del Pescador.
57. Afer sobrevingut 17. Contractació. Expedient 862/2016. Aprovar, si s’escau, la
renovació, de vint-i-dos subscripcions del programari Microsoft Office per a
equips informàtics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
58. Afer sobrevingut 18. Contractació. Expedient 637/2016. Aprovar, si s’escau, la
compra d’estoc de material necessari previst per les diferents activitats que
s’organitzen des de l’àrea de festes pels actes de Nadal
59. Afer sobrevingut 19. Subvencions. Expt. 912/2016. Aprovar factura agost 2016
ACA-servei manteniment instal·lacions Mont-roig del Camp.
60. Afer sobrevingut 20. Esports. Expedient 880/2016. Aprovar la concessió de
subvencions a les entitats esportives municipals.
61. Afer sobrevingut 21. Contractació. Expediente 901/2016. Aprovar, si s‘escau,
la 3a. Certificació i última, l’acta de recepció de l’obra i el certificat final d’obra,
relativa a les obres per la reparació de les deficiències trobades a les instal·lacions
de la Casa de Cultura de Mont-roig del Camp.
62. Afer sobrevingut. 22 Esports. Exp.904/2016. Aprovar, si s’escau, conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Equip BTT Mont-roig
Team, integrat pels Srs. Quique Moreno Herrero, Sr. Pere Olivé Alabart i Lluís
Risalde Ferraté.
Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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