ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de
e maig de 2016.

2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/633. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
No hi ha correspondència pe donar-ne compte.

3. Serveis a les persones: Cultura
2016/651. Aprovar, si s'escau, a l'Associació Lluna Roja el suport per la celebració de la festa temàtica
anomenada Festa Pirata. Prevista pel dissabte el dia 25 de juny de 2016, a la Cala dels Vienesos de
Miami Platja. Exp. 007_FM_2016.

4. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria
2016/648. Estimar la sol·licitud de baixa de la liquidació de plusvàlua (IIVTNU) atès que compleix els
condicionants del RDL 8/2014 respecte a l'habitatge habitual en els casos d'execució hipotecària. PV
16738.

2016/649. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua municipal per error manifest en el percentatge
de transmissió. PV 20656.

2016/650. Estimar la baixa de dues liquidacions de plusvàlua municipal per duplicitat. PV 20464 i
19693.
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5. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/652. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.

6. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/638. Aprovar, si s'escau, les factures de reposició i millores dels sistemes de sanejament de
Mont-roig del Camp, 2015. Exp. 63/2014.
2016/639. Acceptar, si s'escau, la subvenció pel manteniment del Jutjat de Pau durant el 2016. Exp.
22/2016.

7. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/637. Autoritzar, si s'escau, a realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles. Exp. 22/2016
AV.
2016/640. Aprovar, si s'escau, la devolució de la garantia definitiva dipositada amb relació a la
prestació de tres accions formatives subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Exp.
2015/147.
2016/641. Aprovar, si s'escau, l'ampliació del lloguer durant un mes (15 de maig fins 15 de juny), si
s'escau, de la carpa de 20 x 40 metres (800 m2) instal·lada a la pista d'estiu des del 15 de febrer fins
al 15 de maig del 2016. Exp. 2016136.
2016/642. Adjudicar, si s'escau, les obres per a la reordenació dels fanals a la desembocadura del riu
Llastres al terme municipal de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/005.
2016/643. Adjudicar, si s'escau, les obres d'adequació d'una aula d'informàtica per a la gent gran al
Centre Polivalent de Miami Platja. Exp. 2016/006.
2016/644. Aprovar, si s'escau, l'adjudicació dels serveis preventius de vigilància, salvament i
socorrisme a Mont-roig del Camp durant les temporades de bany dels anys 2016 i 2017. Exp.
2016/035.

2016/645. Comprar, si s'escau, material d'oficina per l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp. Exp. 2016/105.
2016/646. Aprovar, si s'escau, la compra de dues cadires de vigilància per socorrista. Exp. 2016/135.

2016/647. Contractar, si s'escau, la realització de marxandatge turístic promocional. Exp. 2016/138.
2016/653. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per a la dotació de xarxes de servei a dos punts
de socorrisme a les platges de Mont-roig del Camp. Exp. 12/2016 OPAJ.

8. Serveis territorials: Llicències
2016/634. Prendre coneixement de la transmissió de l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 45
del Mercat Setmanal de Miami Platja, per a l'exercici de la venda no sedentària fins el dia 6 d'octubre
de 2025.
2016/635. Denegar la transmissió de l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 93 del Mercat
setmanal de Miami Platja per a l'exercici de la venda no sedentària comunicada.
2016/636. Prendre coneixement de la transmissió de l'autorització i requerir, de la Parada núm. 5 del
Mercat Setmanal de Mont-roig del Camp, per a l'exercici de la venda no sedentària fins el dia 6
d'octubre de 2025, i satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.

9. Afers sobrevinguts
2016/654. Donar compte, si s'escau, dels candidats als premis Nit del Turisme 2016. Exp. 2016/19.
2016/655. Aprovar, si s'escau, l'atorgament a tercers de quatre autoritzacions municipals
d'explotació comercial a platges de Mont-roig del Camp per a les temporades 2016-2020. Exp.
2016/049.
2016/656. Aprovar, si s'escau, l'expedient per la contractació de les obres per la reparació de les
deficiències trobades a les instal·lacions de la Casa de Cultura de Mont-roig del Camp, el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, i obrir la licitació corresponent. Exp. 2016/133.
2016/657. Aprovar, si s'escau, l'adjudicació del lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a
diverses platges de Mont-roig del Camp per l'any 2016. Exp. 2016/102.
10. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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