ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 5/10/2016
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 28 de setembre de
2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/1292. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
•

Donar compte de la concessió de pròrroga per justificar la subvenció per la Gestió
forestal sostenible del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
2015.

•

Donar compte, si s’escau, de la implantació d’un mirador al Torreó de Miami Platja.

3. Serveis a les persones: Educació
2016/1293. 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. 4TR.
2016/1294. Aprovar, si escau, la sol·licitud de modificació de la modalitat d'ús del servei
escolar de la llar d'infants de titularitat municipal Mare de Déu de la Roca per al curs
2016-2017. Exp. 2016/005 TR.
2016/1295. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar
per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 7.
2016/1296. Rectificació error material, si escau, de l'expedient número 2016/003 TE/3
d'aprovació de les sol·licituds i de les tarifes del servei de transport per al curs 2016-2017.
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4. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/1297. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació
de pagaments.
2016/1298. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la
quota per error en la domiciliació bancaria del rebut. Exp. Rec 5530br/2016.
2016/1299. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries de l'exercici
2016 d'uns habitatges deshabitats sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec
9304/2016.
2016/1300. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries de l'exercici
2016 d'uns habitatges deshabitats sense subministrament d'aigua ni electricitat. Exp. Rec
9305/2016.
2016/1301. Desestimar, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries d'un habitatge
de Mont-roig del Camp. Exp. Rec 10150/2015.
2016/1302. Aprobación, en su caso, la baja de las liquidaciones de la tasa de expedición
de documentos de dos certificados de régimen urbanístico. Exp. Rec 5 cert/2015.

5. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/1303. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció de l'espectacle Il·lusionat de
Rubén González García (MagNebur), mitjançant l'e-catàleg de la Diputació de Tarragona,
2016. Exp. 42/2016.
2016/1304. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud a l'Agència Catalana de l'Aigua de
l'ampliació de prestació per les despeses de reposició i millores de les instal·lacions de
sanejament de Mont-roig del Camp per l'exercici 2016. Exp. 1/2016.

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/1305. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a l'enjardinament de la rotonda
Gil Vernet de Miami Platja. Exp. 22/2016 OPAJ.
2016/1306. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a la millora del paviment del
passeig Mediterrani. Exp. 21/2016 OPAJ.
2016/1307. Oposar-se, si s'escau, a la retirada dels telèfons públics del terme municipal
de Mont-roig del Camp, per part de Telefónica de España, SA. Exp. 52/2012 AV.

2016/1308. Requerir, si s'escau, informació relativa als subcontractistes i subministradors
que han participat en l'execució de les obres de reparació i millora del poliesportiu de
Mont-roig del Camp. Exp. 2015/167.
2016/1309. Requerir, si s'escau, informació relativa als subcontractistes i subministradors
que han participat en l'execució de les obres d'adequació, millora i ampliació de les
instal·lacions esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja. Exp. 2015/168.
2016/1310. Aprovar, si s'escau, el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reposició del
col·lector de ponent del sistema de sanejament en alta de Mont-roig del Camp, des de
l'EBAR Platja Cristall fins a l'EBAR Cavalls. Exp. 2016/030.
2016/1311. Adjudicar, si s'escau, les obres d'arranjament del camí del Mas d'en Ballester
al terme municipal de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/221.

7. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/1327. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari,
expedient administratiu 2016/25 IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció
urbanística.
2016/1328. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/25 IF-RL de
protecció de la legalitat urbanística per la realització de treballs de neteja de part de la
parcel·la i l'execució d'una rasa situada a la Pd. Prats 57, Sector Maicao, d'aquest
municipi, sense llicència municipal.
2016/1321. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient
administratiu ES56/2016VP, per la presumpta 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.
2016/1322. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient
administratiu ES65/2016VP, per la presumpta 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.
2016/1323. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient
administratiu ES69/2016VP, per la presumpta 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.

-3-

2016/1324. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient
administratiu ES70/2016VP, per la presumpta 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.
2016/1325. Iniciar, si procede, el correspondiente procedimiento sancionador,
expediente administrativo ES72/2016VP, por la presunta comisión de una infracción
recogida en la Ordenanza reguladora del buen uso de la vía pública y los espacios
públicos de Mont-roig del Camp.
2016/1326. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES51/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions
administratives recollides a l'Ordenança municipal de tinença d'animals.

8. Serveis territorials: Llicències
2016/1287. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del
règim de comunicació de primera ocupació per a la legalització i adequació de
l'ampliació d'un habitatge unifamiliar adossat, situat a l'av. del Casalot, núm. 27 casa 1
de la urbanització El Casalot. Expedient 2016/16 RC_PO.
2016/1288. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del
règim de comunicació de primera ocupació per a la construcció d'una edificació auxiliar
a l'habitatge unifamiliar aïllat, situat al c. de la Marina, núm. 7 de Miami Platja Expedient
2016/17 RC_PO.
2016/1289. 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 adossat (un
porxo) , situat al c. de les Sequoies, núm. 5 porta 2 de la urbanització Pi Alt. Expedient
2016/18 RC_PO.
2016/1312. Aprovar, si s'escau, la devolució de fiança dipositada en concepte de garantia
per la correcta execució dels treballs de reparació del camí d'accés a la indústria situada
al polígon 3, parcel·la 27 de Mont-roig del Camp. Exp. 13/2000 Annex III.
2016/1313. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de
deficiències per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de comerç i de bar "Cafè
de la Vila", al c/ de Soria, 12 de Miami Platja. Exp. 05/2016 Annex III.
2016/1314. 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 restaurant
"Eclipse", al c/ de la Vall d'Aran, 3 de la urbanització Cap de Terme- Pino Alto. Exp.
09/2016 ANC.

2016/1315. 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 restaurant
"Aprop", al c/ Doctor Josep Sagarra, 44-46 de Mont-roig del Camp. Exp. 35/2015
AnnexIII.
2016/1316. Comunicar, si s'escau, el compliment de tots el requisits de formalització del
règim de comunicació per a l'exercici de l'activitat de planta de tractament de fruits secs
i xocolatejat al c/ de Klaus Fischer, 14-16 de Mont-roig del Camp. Exp. 7/2016 AnnexIII.
2016/1317. Renunciar, si s'escau, a les ocupacions que no han estat instal·lades durant la
temporada turística 2016 i que van ser aprovades pel pla de distribució d'usos i serveis
de temporada a les platges de Mont-roig del Camp. Exp. Pla Usos 2016.
2016/1318. Desestimar el recurs interposat sobre l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local de data 27 de juliol de 2016. Exp. 11/2015.
2016/1319. Concedir, si escau, llicència consistent en la rehabilitació i ampliació d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al c. de la Galera, núm. 10 de Mont-roig del
Camp. Exp. 31/2015 MA.
2016/1320. Imposar, si escau, una multa coercitiva de 300 euros per incompliment de la
resolució adoptada per aquesta Corporació, tot reiterant l'ordre d'execució de realitzar
correctament el tancat de la parcel·la, senyalitzar correctament les tanques d'obra, retirar
tots els materials que hi ha a la façana, retirar la grua o aportar l'assegurança de
responsabilitat civil vigent i fer la vorera a la finca ubicada al c. de Falset, núm. 9 de
Miami Platja. Exp. 21/2014 OE.

9. Afers sobrevinguts
2016/1332. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a la reparació de diversos espais
públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través dels mitjans
personals pròpies d'aquesta Corporació i encarregar la direcció facultativa a l'enginyer
municipal. Exp. 25/2016 OPAJ.
2016/1331. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a la neteja de vials, zones verdes
i espais públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través dels
mitjans personals pròpies d'aquesta Corporació i encarregar la direcció facultativa a
l'enginyer municipal. Exp. 23/2016 OPAJ.
2016/1329. Desestimar, si s'escau, la sol·licitud de petició de material de l'Ajuntament
per la Festa de l'Oli Nou. Exp. 14/2016 DEC.
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2016/1330. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a l'arranjament de zones verdes
i arbrat viari al terme municipal de Mont-roig del Camp, executar l'obra a través dels
mitjans personals pròpies d'aquesta Corporació i encarregar la direcció facultativa a
l'enginyer municipal. Exp. 24/2016 OPAJ.

10. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

