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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE DATA 11/05/2016 

 

-roig del Camp. 

 

 

 

1.  

 

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

 

  

mitat. 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 

 

2016/590. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències. 

 
No hi ha correspondència per donar-ne compte. 

 

3. Patronat de Turisme i Comerç 

 

2016/624. Aprovar, si s'escau, les bases dels premis de la Nit del Turisme. Exp. 2016/19. 

 

4. Serveis a les persones: Cultura 

 

2016/623. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració amb els Armats Mont-roig pel 2016. Exp. 

18/2016. 

 

5. Serveis a les persones: Educació 

 

2016/591. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'aplicació de la tarifa reduïda de la modalitat de matí i 

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

per l'interessat. Exp. 18. 

 

2016/625. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vandellòs i 

l'Hospitalet de l'Infant i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per al suport de la unitat d'escolarització 

compartida de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. 

 

6. Serveis Econòmics: Intervenció General 

 

2016/593. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa 

de Llicències Urbanístiques i de l'Impost sobre Construccions i Obres de l'expedient 2015/020 MA. 

Rec. 4932/2016. 



2016/594. Donar compte, si s'escau, de les liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades 

per Base-Gestió d'ingressos, corresponents al primer trimestre de 2016. 

 

2016/595. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 

pagaments 

 

 

7. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 

 

2016/596. Designar, si procede, a los miembros que han de componer la Mesa en los expedientes 

relativos a la renovación de las instalaciones de alumbrado público municipal en el marco del 

programa de ayudas del IDAE. Exp. 2016/068 y 2016/075. 

 

2016/611. Aprovar, si s'escau, el certificat final d'obra de les obres de construcció de 33 

nínxols i 20 columbaris de cendres al cementiri municipal de Miami Platja. Exp. 2015/370. 

 

2016/612. Aprovar, si s'escau, la renovació del contracte de manteniment de l'ascensor del Centre 

de rehabilitació situat al C. Aureli Escarré, 28 de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/114. 

 

2016/613. Aprovar, si s'escau, la renovació del contracte de manteniment de l'ascensor de la Casa 

de Cultura situat al C. Mare de Déu de la Roca, 5 de Mont-roig del Camp. Exp. 216/119. 

 

2016/614. Aprovar, si s'escau, la renovació del contracte de manteniment de l'ascensor del Casal 

d'avis situat al C. Major, 4 de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/120. 

 

2016/615. Aprovar, si s'escau, la renovació del contracte de manteniment de l'ascensor del CEIP Joan 

Miró situat a l'Av. Cadis, 83 de Miami Platja. Exp. 2016/121. 

 

2016/616. Contractar, si s'escau, els serveis necessaris per a l'organització de la Nit del Turisme 2016. 

Exp. 2016/122. 

 

2016/617. Aprovar, si s'escau, la contractació de diversos serveis per la realització de la Jornada 

Tècnica de Desenvolupament Econòmic 2016. Exp. 2016/123. 

 

2016/618. Aprovar, si s'escau, la contractació per redactar un Pla Local de Prevenció de Residus 

(PLPR) de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/124. 

 

2016/620. Encarregar, si s'escau, la redacció necessària per a complimentar l'expedient de la 

inspecció periòdica reglamentària efectuada per TÜV Rheinland, del subministrament elèctric 

d'enllumenat públic del carrer Eivissa i altres a Miami Platja - Quadre Eivissa 2. Exp. 2016/125. 

 

2016/621. Encarregar, si s'escau, la redacció necessària per a complimentar l'expedient de la 

inspecció periòdica reglamentària efectuada per TÜV Rheinland, del subministrament elèctric 
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d'enllumenat públic del passeig Marítim i el parc de Platja Cristall - Quadre Platja Cristall, front 

Casablanca. Exp. 2016/126. 

 

2016/622. Contractar, si s'escau, la renovació de la garantia anual de 2 servidors de l'Ajuntament de 

Mont-roig del Camp. Exp. 2016/127. 

 

 

8. Serveis Interns: Patrimoni 

 

2016/601. Acceptar, si s'escau, -roig del Camp una herència. Exp. 

2016/06.  

 

 

9. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica 

 

2016/600. Aprovar, si s'escau, la personació de l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu  

procediment abreujat núm. 142/2016 de reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 05/2015. 

 

 

10. Serveis territorials: Disciplina i sancions 

 

2016/602. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 

administratiu ES23/2016RE, com a presumpte responsable d'unes infraccions en matèria de 

residus. 

 

2016/603. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 

administratiu 2016/11 IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció urbanística. 

 

2016/604. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/11 IF-RL de protecció de la 

legalitat urbanística per la realització d'obres d'ampliació a l'entrada i a la part posterior de 

l'habitatge, i de modificació de la pujada de les escales d'accés a la planta primera, sense llicència 

municipal. 

 

2016/605. Ratificar, si escau, la suspensió de les obres en curs d'execució per la realització d'obres 

d'ampliació de l'habitatge, sense llicència municipal. Exp. 2016/07 IF-RL. 

 

2016/606. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient administratiu 

ES07/2016IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció administrativa en l'àmbit urbanístic. 

 

2016/607. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient administratiu 

ES 9/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives recollides a 

l'Ordenança municipal de tinença d'animals. 

 

 



11. Serveis territorials: Llicències 

 

2016/592. Comunicar, si escau, el compliment dels requisits de formalització del règim de 

comunicació de primera ocupació per a la construcció d'un habitatge unifamiliar. Expedient 2016/02 

RC_PO. 

 

 

2016/597. Comunicar, si escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim de 

comunicació de primera ocupació per a l'ampliació de l'habitatge unifamiliar, situat al c. dels Masets 

núm. 2 de la urbanització Bonmont Terres Noves, a nom de  Marina Campo Serveis SLU (expedient 

2016/3 RC_PO). 

 

Aquest punt es deixa damunt la taula 

 

2016/598. Comunicar, si escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim de 

comunicació de primera ocupació per a l'ampliació de l'habitatge unifamiliar adossat (porxo). 

Expedient 2016/04 RC_PO. 

 

2016/599. Comunicar, si escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim de 

comunicació de primera ocupació per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina. 

Expedient 2016/05 RC_PO. 
 
2016/609. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada. Expedient 

004/2016 PI. 

2016/610. Concedir, si escau, prorroga de la llicència d'obres majors consistent en la construcció de 

sis habitatges. Expedient 2169/2007 MA. 

 

 

12. Serveis territorials: Planejament, gestió, medi natural i sostenibilitat 

 

2016/608. Informar, si s'escau, favorablement la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal de Montbrió del Camp, pel que fa al SUD- -2016 PG-IN. 

 

 

13. Afers sobrevinguts 

 

14. Precs i preguntes 

 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 
  


