ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 10/08/2016
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 3 d'agost de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/1049. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependència.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.
3. Serveis a les persones: Infància i Joventut
2016/1050. Aprovar, si s'escau, la realització de l'activitat Piscina Solidària com a part
del programa K.DAT Estiu 2016. Exp. 2016/08.

4. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria
2016/1054. Desestimar la sol·licitud de baixa de la liquidació de plusvàlua (IIVTNU) atès
que la dissolució de comunitat amb contraprestació és un acte gravat per l'IIVTNU.
Exp. PV 18948.
2016/1055. Estimar el sol·licitat concedint una pròrroga per la presentació dels
documents necessaris per liquidar la plusvàlua. Exp. RE 2016/8671.

5. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/1051. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagaments.
2016/1052. Aprovar, si s'escau, les liquidacions realitzades per Base-Gestió d'ingressos,
corresponents al segon trimestre de 2016.
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2016/1053. Aprovar, si s'escau, les liquidacions realitzades per Base-Gestió d'ingressos,
corresponents al segon trimestre de 2016.

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/1056. Autoritzar, si s'escau, a APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL, a realitzar la
inspecció tècnica de vehicles agrícoles i ciclomotors al carrer de les Sorts (darrera la
Fischer) els dies 23 i 27 de setembre. Exp. 62/2016 AV.
2016/1057. Denegar, si s'escau, la devolució de la garantia definitiva pel
subministrament de maquinària de climatització pel bar de jubilats i aules del polivalent
de Miami Platja. Exp. 2015/274.
2016/1058. Modificar, si s'escau, la contractació del servei d'implantació d'un gestor
d'expedients electrònic. Exp. 2016/201.
2016/1059. Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic Mapes del Municipi.
Exp. 2016/211.
2016/1060. Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic Touring - ESP - FRA.
Exp. 2016/212.

7. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/1061. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat,
expedient administratiu ES47/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions
administratives sobre la tinença d'animals.
2016/1062. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari,
expedient administratiu ES48/2016GP, com a presumpte responsable d'una infració de
la llei 10/1999 de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
2016/1063. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat,
expedient administratiu ES49/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions
administratives sobre la tinença d'animals.
2016/1064. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat,
expedient administratiu ES51/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions
administratives sobre la tinença d'animals.

2016/1065. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient
administratiu 2015/058 IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció urbanística.
2016/1066. Sobreseïment, si escau, del procediment sancionador ordinari, ateses les
al·legacions formulades per l'interessat i procedir a l'arxiu de l'expedient administratiu.
Exp. ES76/2015GP.

8. Serveis territorials: Llicències
2016/1048. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del
règim de comunicació de primera ocupació per a la construcció d'un edifici aïllat de sis
habitatges i trasters, situats all c. de la Rosa dels Vents, número 15 de la urbanització
Platja Cristall. Expedient 2016/11 RC_PO.
2016/1067. Revocar, si s'escau, l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en la seva
sessió ordinària de data 20 de juliol de 2016 en el qual es denegava l'ocupació de via
pública amb expositors a l'av. de Barcelona, 61-63 de Miami Platja; i renovar, si s'escau,
la llicència d'ocupació de via pública amb aquests expositors per l'exercici 2016, i
requerir l'abonament de les taxes corresponents.
2016/1068. Desestimar, si s'escau, el recurs de reposició interposat contra l'acord
adoptat per la Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 6 de juliol de
2016, en el qual s'ordenava la retirada del generador de la parcel·la situada en l'av. de
Barcelona, 45-47 de Miami Platja en la qual s'exerceix l'activitat de local de pública
concurrència "Club 249"; i requerir, si s'escau, l'aturada immediata del grup electrogen
a la franja nocturna que compren des de les 23:00h a les 7:00h fins que l'activitat en
qüestió tingui un subministrament elèctric normal i complementari.
2016/1069. Atorgar, si s'escau, a l'empresa Aqua Secalu, S.L. la llicència d'ocupació
temporal de la Platja Cristall platges del municipi, amb instal·lacions desmuntables o
béns mobles per a la seva explotació comercial durant la temporada turística 2016. Exp.
Pla Usos 2016.

9. Afers sobrevinguts
2016/1070. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la
subvenció concedida per la reparació de la coberta del CECOPAL. Exp. 21/2016.
10. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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