
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE DATA 04/05/2016 

 

-roig del Camp. 

 

ncia obre 

 

 

1.  

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 

27 d'abril de 2016.  

  

 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/546. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 

 

No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Serveis a les persones: Educació 

 

2016/548. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'aplicació de la tarifa reduïda del servei 

escolar de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2015-2016 presentada 

per la interessada. Exp. 17. 

 

4. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria 

 

2016/554. Estimar el sol.licitat concedint una pròrroga per la presentació dels 

documents necessaris per liquidar la plusvàlua. Exp. RE 2016/4699. 

 

2016/555. Inadmetre a tràmit el recurs de reposició contra la liquidació de plusvàlua 

municipal (IIVTNU), per extemporani. Exp. PV 18987. 

 

5. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/549. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació 

de pagaments. 

 

2016/550. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la 

quota per canvi de subjecte passiu corresponent a taxa de recollida i eliminació 

d'escombraries de l'exercici 2013 i 2014. Exp. Rec 4570/2016. 

 



2016/551. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la 

quota per canvi de subjecte passiu corresponent a taxa de recollida i eliminació 

d'escombraries de l'exercici 2012 i 2013. Exp. Rec 4571/2016. 

 

2016/552. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la 

quota per canvi de subjecte passiu corresponent a taxa de recollida i eliminació 

d'escombraries de l'exercici 2014 i 2015. Exp. Rec 4575/2016. 

 

2016/553. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la 

quota per canvi de subjecte passiu corresponent a taxa de recollida i eliminació 

d'escombraries de l'exercici 2014. Rec 4574/2016. 

 

 

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 

 

2016/560. Aprovar, si s'escau, les 1a. Certificacions relatives a les obres de renovació i 

millora del poliesportiu de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/167. 

 

2016/561. Aprovar, si s'escau, la contractació dels serveis veterinaris i el pagament de 

taxes administratives per l'espectacle tradicional amb correbous previst els dies 23 i 25 

de juliol a la plaça del Cinquantenari de Miami Platja per la programació de la Festa 

Major de Sant Jaume 2016. Exp. 2016/115. 

 

2016/562. Encarregar, si s'escau, els treballs corresponents a la realització de 

l'aixecament topogràfic del camp de tir al terme municipal de Miami Platja.  Exp. 

2016/116.   

 

2016/563. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per l'elecció de 

la Pubilla de Mont-roig del Camp 2016. Exp. 2016/117. 

 

2016/564. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la Festa de 

les Pobles celebrada els dies 14 i 15 d'agost de 2016. Exp. 2016/118. 

 

2016/565. Aprovar, si s'escau, el disseny i la impressió d'una agenda d'actes mensual. 

Exp. 2016/108. 

 

 

7. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern 

 

2016/556. Aprovar, si s'escau, les bases específiques i la convocatòria pública del 

procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic Mitjà en Informàtica.  

Exp. 18/2016. 

 

 



 

2016/557. Aprovar, si s'escau, les bases específiques i la convocatòria pública del 

procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local.  Exp. 

17/2016. 

 

2016/558. Aprovar, si s'escau, les bases específiques i la convocatòria pública del 

procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'Arquitecte/a Superior.  Exp. 

16/2016. 

 

2016/559. Aprovar, si s'escau, les bases específiques i la convocatòria pública del 

procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'Arxiver/a. Exp. 19/2016. 

 

 

8. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica 

 

2016/547. Aprovar, si s'escau, la contractació d'una assegurança per l'espectacle de 

vaquetes amb motiu de les festes de Sant Jaume de Miami Platja 2016. Exp. 3/16/pol. 

 

 

9. Serveis territorials: Disciplina i sancions 

 

2016/566. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient 

administratiu ES04/2016IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció 

administrativa  en l'àmbit urbanístic.  

 

2016/567. Arxivar, si escau, el procediment de restauració de la realitat física alterada, 

expedient administratiu 2015/044 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per 

obres sense llicència municipal. 

 

 

10. Serveis territorials: Llicències 

 

2016/568. Concedir, si escau, llicència consistent la reforma local comercial per 

implantar l'activitat de bar restaurant pizzeria. Exp. 27/2015 MA. 

 

2016/569. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina 

privada. Expedient 007/2016 PI. 

 

2016/570. Aprovar, si escau, el projecte executiu de la llicència d'obres consistent en 

l'ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat. Expedient 9/2015 MA. 

 

2016/571. 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 gelateria i 

l'ampliació amb comerç d'articles de regal. Exp. 05/2016ANC.  

 



2016/572. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de 

deficiències per a l'exercici de l'activitat d'oficina de lloguer turístic. Exp. 07/2016ANC.  

 

2016/573. Comunicar, si escau, el compliment de tots el requisits de formalització de la 

declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'immobiliària.Exp. 12/2016ANC. 

 

2016/574. Comunicar, si escau, el compliment de tots el requisits de formalització del 

règim de comunicació per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de bar i 

restaurant. Exp. 10/2016ANC. 

 

2016/575. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. 

Exp. 01/2015 DF-PU. 

 

2016/576. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. 

Exp. 04/2015 DF-PU. 

 

2016/577. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2014. 

Exp. 05/2014 DF-PU. 

 

2016/578. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2014. 

Exp. 09/2014 DF-PU. 

 

2016/579. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2014. 

Exp. 07/2014 DF-PU. 

 

2016/580. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. 

Exp. 07/2015 DF-PU. 

 

2016/581. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació 

temporal d'una porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions 

desmuntables i/o bens mobles a les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. 

Exp. 15/2015 DF-PU. 



 

 

2016/582. Prendre coneixement de la transmissió de l'autorització i requerir, de la 

Parada núm. 1 del Mercat Setmanal de Miami Platja, per a l'exercici de la venda no 

sedentària fins el dia 6 d'otubre de 2025, i satisfer l'import corresponent a la taxa per 

llicència municipal, exercici 2016. 

 

2016/583. Prendre coneixement de la transmissió de l'autorització, si s'escau, de la 

Parada núm. 29 del Mercat Setmanal de Miami Platja, per a l'exercici de la venda no 

sedentària fins el dia 6 d'otubre de 2025. 

 

 

11. Afers sobrevinguts 

 

2016/588. Presentar al·legacions, si s'escau, al "Catàleg de classificació dels trams 

naturals i urbans de la costa catalana". 

 

 

12. Precs i preguntes 

 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 


