ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

-roig del Camp.

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

nimitat.
2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/699. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència.


Es dóna compte de la proposta de SECOMSA de data 15 de març de 2016, amb núm. de registre
-03-2016, la proposta és referent a la millora de processos de
recollida de deixalles i neteja viària de SECOMSA- Mont-roig del Camp.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.



en data 18 de maig
de 2016, r.e. 5778, notificant que la Generalitat de Catalunya ha interposat un recurs contenciós
administratiu, Procediment Ordinari 18/2016, contra les bases reguladores i la convocatòria del
-roig del Camp per tal que pugui comparèixer i personar-se davant del Jutjat
Central Contenciós administratiu número 6 de Madrid.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

3.

Serveis a les persones: Educació

2016/724. Aprovar, si s'escau, el pagament al Consell Comarcal del Baix Ca mp de l'import que
pertoca a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de transport escolar per als cursos
2013-2014 i 2014-2015.

4.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/700. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
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2016/701. Aprovar, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la quota per
canvi de subjecte passiu corresponent a taxa de recollida i eliminació d'escombraries de l'exercici
2013-2014 i 2015 de diferents habitatges. Rec 1761-1762-1763-1764/2016
2016/702. Aprovar, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la quota per
canvi de subjecte passiu corresponent a taxa de recollida i eliminació d'escombraries de l'exercici
2011-2012-2013-2014 i 2015 d'un habitatge. Rec 4569-4573/2016.
2016/703. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l' Impost sobre l'Increment del valor
de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-3.
2016/704. Aprovar, si s'escau, la modificació de liquidacions sense variació de la quota per canvi
de subjecte passiu corresponent a la Taxa d'entrada i sortida d e vehicles de l'exercici 2013 de
l'habitatge carrer Nogueres, 5 1 00 02, 1 00 03 i 1 01 01. Rec 5773-5774-5775/2016.

5.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/706. Requerir, si s'escau, al segon licitador en el concurs per l'atorgament de dos
autoritzacions per exercir l'activitat de parc aquàtic flotant a les platges de Mont-roig del Camp,
la documentació necessària per procedir a l'adjudicació. Exp. 2016/029.
2016/707. Adjudicar, si s'escau, les obres per dotar de subministrament elèctric i de clavegueram
a dos bases de socorrisme a les platges de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/143.
2016/708. Aprovar, si s'escau, la contractació del castell de focs d'artifici, el servei preventiu de
bombers i el servei sanitari d'ambulància per la programació de la Fira el dia 5 d'agost de 2016.
Exp. 2016/147.
2016/709. Aprovar, si s'escau, la contractació per realitzar un estudi d'estabilitat dels talussos del
PEIN Mare de Déu de la Roca. Exp. 2016/148.
2016/710. Aprovar, si s'escau, la contractació del castell de focs d'artifici, el servei pre ventiu de
bombers i el servei sanitari d'ambulància per la programació de la Festa Major Sant Jaume de
Miami Platja el dia 25 de juliol de 2016. Exp. 2016/149.
2016/711. Aprovar, si s'escau, la contractació del castell de focs d'artifici, el servei preven tiu de
bombers i el servei sanitari d'ambulància per la programació de la Festa de les Pobles el dia 14
d'agost de 2016. Exp. 2016/150.

2016/712. Contractar, si s'escau, les tasques per a retolar els mòduls de Turisme de la Platja . Exp.
2016/151.

2016/713. Contractar, si s'escau, les tasques per a realitzar un arxiu fotogràfic promocional . Exp.
2016/152.
2016/721. Desestimar, si s'escau, el recurs d'alçada presentat per una reclamació de rebuts. Exp.
2016/0021 N/I.
2016/722. Desestimar, si s'escau, el recurs d'alçada presentat per una reclamació de rebuts. Exp.
2016/0019 N/I.

6.

Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern

2016/705. Aprovar, si s'escau, el nomenament de funcionaria interina transitòria per cobrir una
vacant a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament. Exp. 864/2016.
2016/723. Aprovar, si s'escau, el nomenament de funcionari interí transitori per cobrir una vacant
d'enginyer tècnic a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament. Exp. 2/2016.

7.

Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica

2016/725. Aprovar, si s'escau, el lloguer de la finca amb referència cadastral
2462910CF3426S0000FG, situada a la zona de les Pobles, per utilitzar-la com a aparcament de
vehicles per tal de poder accedir a la platja de la zona de les Pobles.

8.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/717. Resoldre, si escau, el procediment sancionador ordinari incoat, expedient administratiu
19/2016RE, per la crema de restes vegetals i brancatge agrícola sense adoptar les mesures
preventives.
2016/718. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari iniciat, expedient
administratiu ES11/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/719. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari iniciat, expedient
administratiu ES15/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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2016/720. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari iniciat, expedient
administratiu ES16/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

9.

Serveis territorials: Llicències

2016/696. Comunicar, si escau, el compliment dels requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació per a l'ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat, situat a C/
dels Masets núm. 2 de la urbanització Bonmont Terres Noves. Exp. 2016/3 RC_PO.
2016/714. Concedir, si escau, llicència d'obra major, consistent en l'ampliació d'un habitatge
unifamiliar aïllat, situat al C. de Riudecanyes, núm. 13 de Miami Platja. Exp. 008/2016 MA.
2016/715. Concedir, si escau, llicència consistent en la legalització de les obres de tancament de
pèrgola i porxo a l'habitatge unifamiliar aïllat, situat al C. Ramón i Cajal, núm. 6 de la urbanització
Club Mont-roig. Exp. 005/2016 MA.
2016/716. Aprovar, si escau, el projecte executiu de la llicència d'obres consistent en l'ampliació
i reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat situat a l'Av. d'Aragó, núm. 21 de Miami Platja . Exp.
008/2015 MA.

10. Afers sobrevinguts
2016/728. Aprovar, si s'escau, l'expedient per a l'atorgament de l'autorització administrativa per
a l'ocupació i explotació de la base nàutica durant la temporada 2016. Exp. 2016/160.

11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

