ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 16/11/2016
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 9 de novembre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/1483. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.
3.

Serveis a les persones: Educació

2016/1500. Aprovar, si escau, la sol·licitud del Sr. J. B. B. de modificació de la modalitat d'ús del
servei escolar de la llar d'infants de titularitat municipal Petete de Miami Platja per al curs 20162017. Exp. 2016/001 TR.
2016/1501. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. CCBC/17.
2016/1502. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. EMSA/9.

4.

Serveis a les persones: Participació ciutadana

2016/1498. Autoritzar, si s'escau, la sol·licitud per dur a terme el Mercat de Nadal a Mont-roig del
Camp a l'Associació El Portal. Exp. 19/2016 DEC.
2016/1499. Autoritzar, si s'escau, la sol·licitud per dur a terme el Mercat de Nadal a Miami Platja
a Uniart Creació i Dinamització. Exp. 20/2016 DEC.
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5.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/1487. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
2016/1495. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la liquidació de la
Taxa dels drets d'ús de del nínxol 91-C al cementiri de Miami Platja. Rec 12140/2016.
2016/1496. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la liquidació de
l'expedient 16/2016 Anc. Rec 12190/2016.
2016/1497. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidació de la taxa de recollida,
incineració i eliminació de residus sòlids urbans, sense variació de la quota per canvi de subjecte
passiu corresponent a taxes municipals. Rec 12240/2016.
2016/1508. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 14/2016 per transferències entre
la mateixa àrea de despesa. Exp. 54/2016.

6.

Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions

2016/1488. Aceptar, si procede, la cofinanciación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
con cargo al Fondo para el Club de Mar de Miami Platja. Exp. 33/2016.

7.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/1489. Aprovar, si s'escau, la 1a certificació 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.
2016/1490. Adjudicar, si s'escau, les obres d'enjardinament de la rotonda existent a la cruïlla de
l'av. Gil Vernet i av. Príncep d'Espanya de Miami Platja. Exp. 2016/249.
2016/1491. Aprovar, si s'escau, l'adquisició de sis equips informàtics per a l'Ajuntament de Montroig del Camp. Exp. 2016/268.
2016/1492. Aprovar, si s'escau, la contractació de 3 expositors per a la promoció turística a les
recepcions dels allotjaments turístics del municipi. Exp. 2016/269.
2016/1493. Adjudicar, si s'escau, la compra i instal·lació de cortines a les finestres de les aules de
l'Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/270.

2016/1494. Adjudicar, si s'escau, la compra i instal·lació de tres equips d'osmosis per al
subministrament d'aigua a la cuina de l'Escola Mare de Déu de la Roca, Escola Joan Miró i Escola
Marcel·lí Esquius. Exp. 2016/271.
2016/1510. Desestimar, si s'escau, el recurs d'alçada per la reclamació de rebuts. Exp.
2016/0154NI.

8.

Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern

2016/1503. Decidir, si s'escau, la comissió de serveis sol·licitada per un treballador amb categoria
d'Agent de la Policia Local, a efectes 1 de gener de 2017. Exp. 793/2016.
2016/1504. Contractar, si s'escau, el programa formatiu: "Inserció sociolaboral per a persones
integrants al Pla d'Ocupació" de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp a l'empresa motivAcció
formació. Exp. 33/2016.
2016/1505. Declarar, si s'escau, la jubilació anticipada per voluntat de la interessada d’un
treballador funcionari de carrera d'aquest Ajuntament. Exp. 8/2016.
2016/1506. Concedir, si s'escau, la compactació del permís de lactància, les vacances i assumptes
propis. Exp. 552/2016.

9.

Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica

2016/1509. Aprovar, si s'escau, la personació de l'Ajuntament en el recurs contenciós
administratiu procediment abreujat núm. 346/2016. Exp. 2016/0021NI.

10. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/1507. Arxivar, si s'escau, l'expedient administratiu número 10/2016 OE incoat al propietari
de la parcel·la ubicada al c/ del Francolí, núm. 10 de la urbanització Via Marina, per estar l'ordre
d'execució realitzada.

11. Serveis territorials: Llicències
2016/1479. Comunicar, si escau, el compliment dels requisits de formalització del règim de
comunicació de la primera ocupació per a l'ampliació del garatge adossat a l'habitatge
unifamiliar, situat al c. de les Illes Balears, núm. 41 de Miami Platja. Expedient 2016/22 RC_PO.
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2016/1482. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina,
situat al c. de Santiago Rusinyol, núm. 3 de Miami Platja. Expedient 2016/21 RC_PO.
2016/1484. Renovar, si s'escau, les llicències d'ocupació de via pública amb taules, cadires i
expositors per l'exercici 2016, i requerir l'abonament de les taxes corresponents.
2016/1485. Ordenar, si s'escau, la retirada de les taules, cadires i expositors que estan ocupant la
via publica, i requerir l'abonament de les taxes corresponents per beneficiar-se d'aquest
aprofitament o utilització de la via pública.
2016/1486. Renovar, si s'escau, la llicència d'ocupació de via pública amb taules, cadires i
expositors per l'exercici 2016, i requerir l'abonament de les taxes corresponents, al titular del "Bar
Astorga", situat al C/ Cambrils, núm. 9, de Mont-roig del Camp.

12. Afers sobrevinguts
2016/1512. Aprovar, si s’escau, el nomenament de funcionari interí per cobrir una vacant d’arquitecte
superior a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. Exp. 2/2016.

13. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

