ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

-roig del Camp.
ncia obre la sessió,

1.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de

2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/778. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència.

3.

Serveis a les persones: Infància i Joventut

2016/787. Aprovar, si s'escau, la realització de l'activitat Piscina Solidària com a part del programa
K.DAT 2016. Exp. 2016/05.

4.

Serveis Econòmics: Gestió Tributaria

2016/785. Estimar la baja de las liquidaciones de plusvalía, o la devolución del importe, según
proceda, por error material en el nombre del sujeto pasivo, y practicar dos nuevas liquidaciones.
Exp. PV 20679 / 20682.

2016/786. Estimar la baixa de dues liquidacions de plusvàlua per error en la data inici del període
impositiu , i practicar-ne dues de noves. Exp. PV 20679 / 20682.

5.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/779. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
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2016/780. Denegar, si s'escau, la reclamació dels interessos de demora de les factures presentades
per una empresa la qual es va adherir al mecanisme de proveïdors RDL 4/2012. Exp. Rec 6335/2016.

2016/781. Aprovació, si s'escau, la devolució d'una part de l'import de les classes de violí, llenguatge
musical i cant de coral de diversos alumnes, per baixa mèdica del professor.

2016/782. 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 2015/027 MA.

2016/783. Aprovar, si escau, el pagament del conveni de col·laboració amb l'associació Armats Montroig, 2016. Exp. 18/2016.

2016/784. Aprovar, si s'escau, la contractació dels treballs de valoració de finques i immobles urbans
i la conciliació comptable dels béns immobles de l'Ajuntament.

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/796. Adjudicar, si s'escau, el servei de bar de la piscina municipal de Mont-roig del Camp
Temporada 2016. Exp. 2016/146.

2016/797. Adjudicar, si s'escau, la compra i instal·lació de dos tobogans modulars, sobre estructura
existent al parc infantil situat a Platja Cristall. Exp. 2016/163.

2016/798. Adjudicar, si s'escau, els treballs de senyalització horitzontal de trànsit al passadís de
vianants del carrer Baixada per la Platja Cristall. Exp. 2016/164.

2016/799. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la Fira de Mont-roig del
Camp 2016. Exp. 2016/165.

2016/800. Donar compte, si s'escau, de l'entitat financera mitjançant la qual es concertarà el rènting
de la central telefònica per a les noves oficines del Centre Polivalent de Miami Platja. Exp. 2016/021.

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

2016/792. Aprovar, si s'escau, l'adaptació de reducció d'1/3 de la jornada amb el 80% de les
retribucions per tal de conciliar la vida personal, familiar i laboral. Exp. 688/2016.

8. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/788. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient administratiu
ES09/2016IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció administrativa en l'àmbit urbanístic.

2016/789. Resolució, si escau, del procediment de restauració de la realitat física alterada, expedient
administratiu 2016/09 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per les obres de cobriment i
tancament d'una pèrgola a la part davantera de la parcel.la, sense llicència municipal.

2016/790. Resolució, si escau, del procediment de restauració de la realitat física alterada, expedient
administratiu 2016/08 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per les edificacions existents,
sense llicència municipal.

9. Serveis territorials: Llicències
2016/776. Comunicar, si escau, el compliment dels requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació per al canvi d'ús d'un habitatge a local per a l'activitat de bar sense
cuina. Expedient 2015/8 RC_PO.

2016/777. Comunicar, si escau, el compliment dels requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Expedient 2015/28 RC_PO.

2016/791. Concedir, si escau, llicència consistent en la construcció d'infraestructures de fonamentació
i serveis per a la instal·lació provisional d'un mòdul prefabricat de 180 m2 al centre educatiu existent,
situat a l'av. de Cadis, núm. 83 de Miami Platja, a nom de Serveis Territorials d'Ensenyament a
Tarragona. Exp. 18/2016 MA.

2016/793. Atorgar, si escau, la llicència d'ocupació d'un espai de 9 m2 a la via pública amb la
instal·lació d'una guingueta per la venda temporal d'artefactes pirotècnics des del 15 de juny fins al
23 de juny de 2016 a la ctra. T-323, pk inicial 0,850 marge D de Mont-roig del Camp. Exp. 2/2016
OVP.
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2016/794. Declarar conclòs, si escau, el procediment d'esmena de deficiències incoat per la verificació
del compliment de la legalitat vigent per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de bar i
restaurant amb terrassa "Minerva" a l'av. de Califòrnia, 21, local 3 de Miami Platja; i comunicar, si
escau, el compliment de tots el requisits de formalització del règim de comunicació del canvi de
titularitat de l'exercici de l'activitat en qüestió. Exp. 50/2015 AnnexIII.

2016/795. Autoritzar, si escau, la realització de l'espectacle públic i l'activitat recreativa de caràcter
extraordinari a l'aire lliure el dia 23 de juny de 2016, consistent en la tirada nocturna a l'esplanada del
camp de tir situat al polígon 17, parcel·la 74-75 de Mont-roig del Camp, a favor de l'entitat "Club de
tir Miami Platja". Exp. 02/2008 AnnexII.2.

10. Afers sobrevinguts
2016/807. Aprovar, si escau, la col·laboració econòmica als representants i col·laboradors a les
Eleccions Generals 2016. Exp. Eleccions 2016.

2016/804. Adjudicar, si s'escau, les obres de condicionament de dos sales a les oficines del
polivalent de Miami Platja. Exp. 2016/131.

2016/806. Aprovar, si s'escau, la cessió de l'ús de la piscina i del bar de la urbanització Via Marina a
l'Entitat urbanística col·laboradora de Via Marina.

2016/805. Aprovar, si s'escau, l'atorgament de l'autorització per exercir l'activitat de parc aquàtic
flotant PA-02 a les platja Cristall de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/029.

11. Afers sobrevinguts
12. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

