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
1 de juny de 2016.

2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/729. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.

3.

Patronat de Turisme i Comerç

2016/735. Aprovar, si s'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 la coordinació del servei del
Trenet Turístic a l'Hospitalet de l'Infant i a Miami Platja. Exp. 37/2016.
4.

Serveis a les persones: Educació

2016/734. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp
i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de transport escolar per al curs 2015-2016.
2016/745. Aprovar, si escau, la sol·licitud i la tarifa del servei de transport escolar per al curs 2015 2016 presentada per la interessada. Exp. CCBC/20.
2016/746. 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 la interessada. Exp. 19.
5.

Serveis a les persones: Esports

2016/737. Aprovar, si s'escau, els preus públics per les activitats esportives d'estiu 2016. Exp.
33/2016.
6. Serveis a les persones: Infància i Joventut
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2016/736. Aprovar, si s'escau, els preus públics de les activitats de Tok'l2 del segon semestre de
2016. Exp. 2/2016.

7.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/738. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments

2016/739. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l' Impost sobre l'Increment del valor
de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-4.
2016/740. Desestimar, si s'escau, l'ajornament de pagament sense presentació de garantia de
l'expedient executiu de base número 2011/041814 de les taxes municipals. Exp. Rec 5207/2016.
2016/741. Denegar, si s'escau, la reclamació dels interessos de demora de les factures
presentades per una empresa que es va adherir al mecanisme de proveïdors RDL 4/2012. Exp.
Rec 3962/2016.
2016/742. Denegar, si s'escau, la reclamació dels interessos de demora de les factures
presentades per una empresa que es va adherir al mecanisme de proveïdors RDL 4/2012. Exp.
Rec 5902/2016.
2016/743. Aprovar, si s'escau, la baixa de la liquidació de la taxa del lloguer de l'habitatge d'ús
turístic. Exp. 226/2015 HUT.
2016/744. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la liquid ació de
l'expedient 10/2016 Anc. Rec 5974/2016.

8.

Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions

2016/766. Aprovar, si s'escau, la justificació i reconeixement de l'obligació de les "Ajudes per
impulsar la creació i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp 2015"
concedides. 4/2016 DEC.
2016/767. Desestimar, si s'escau, el recurs presentat per la concessió de l'ajuda per impulsar la
creació i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp 2015. Exp. 4/2015 DEC.

2016/768. Estimar, si s'escau, el recurs presentat i aprovar la concessió de l'ajuda p er impulsar la
creació i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp 2015. Exp. 4/2015 DEC.
2016/769. Aprovar, si s'escau, la modificació de la concessió de les "Ajudes per impulsar la creació
i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp 2015". Exp. 4/2015 DEC.

9.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/750. Encomanar la gestió, si s'escau, a l'empresa municipal EMOMSA, per extreure el pi
situat al mig de la calçada de la carretera que dóna accés a la urbani tzació Mont-roig Bahia. Exp.
35/2016 AV.
2016/751. Respondre, si s'escau, al requeriment de Lletrat del Departament de Concessions de
l'Agència Catalana de l'Aigua declarant que no hi ha hagut variacions respecte a les que consten
inscrites en el Registre d'aigües i que l'aprofitament es troba en condicions d'explotació i és el
que abasteix en l'actualitat a la urbanització Masos d'en Blader. Exp. 2014/01N/TRA.
2016/758. Encarregar, si s'escau, la redacció de la documentació necessària, per a complimentar
l'expedient de la inspecció periòdica reglamentària efectuada per TÜV Rheinland, del
subministrament elèctric dels Serveis Socials i Jutjat al c. Agustí Sardà, 4. Exp. 2016/153.
2016/759. Encarregar, si s'escau, la localització d'expedients antics i prep aració de documentació
tècnica complementària, per a continuar els expedients de les inspeccions periòdiques
reglamentàries efectuades per TÜV Rheinland, dels subministraments elèctrics dels enllumenats
c. Soria, 16, plaça Jaén, c. Castella cantonada c. Pintor Fortuny, av. Barcelona cantonada Oliviers,
i edificis Casa de Cultura, llar d'avis, Església vella, Creu Roja i font ornamental de la plaça
Miramar. Exp. 2016/154.
2016/760. Adjudicar, si s'escau, la reparació del parallamps del CAP de Miami Platja. Exp.
2016/155.
2016/761. Adjudicar, si s'escau, la compra de productes pel manteniment de la piscina municipal
de Mont-roig del Camp, per la temporada d'estiu 2016. Exp. 2016/156.
2016/762. Adjudicar, si s'escau, el manteniment i conservació de la piscin a municipal de Montroig del Camp, temporada d'estiu 2016. Exp. 2016/157.
2016/763. Aprovar, si s'escau, la contractació de l'empresa Autocars Llosa per la realització dels
transports de les activitats de Tok'l2 del 2on semestre 2016. Exp. 2016/158.
2016/764. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes dins de la programació per
la la celebració de la festa temàtica anomenada Festa Pirata, que es durà a terme el dia 25 de
juny de 2016, a la Cala Els Vienesos de Miami Platja. Exp. 2016/159.
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2016/765. Adjudicar, si s'escau, la reparació del mòdul de la guarderia de platja. Exp. 2016/161.

1.

Serveis Interns: Patrimoni

2016/770. Aprovar, si s'escau, una provisió de fons per realitzar els tràmits necessaris per la
tramitació de l'acceptació d'una herència. Exp. 2016/06.

2.

Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica

2016/732. Aprovar, si s'escau, el "Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'EPE per la gestió
del cicle complet de l'aigua sobre procediments a seguir en cas de famílies en situacions de risc
de pobresa energètica i de gestió del fons de solidaritat de l'aigua".
3.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/752. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES26/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives
sobre la tinença d'animals.
2016/753. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionado r ordinari, expedient
administratiu ES26/2016VP, per la comissió d'una infracció r ecollida a l'Ordenança reguladora del
bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp pedient administratiu
ES26/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença
d'animals.
2016/754. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient
administratiu ES28/2016VP, per la comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del
bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.
2016/755. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES29/2016RE, com a presumpte responsable d'unes infraccions en matèria de
residus.
2016/756. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient
administratiu ES30/2016VP, per la comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del
bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.

2016/757. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administ ratiu
ES27/2016GP, com a presumpte responsable d'una infració de la llei 10/1999 de 30 de Juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

4.

Serveis territorials: Llicències

2016/730. Prendre coneixement del canvi d'ubicació, si s'escau, de la Parada núm. 62 a la Parada
núm. 39 del Mercat Setmanal de Miami Platja, per a l'exercici de la venda no sedentària fins el dia
6 d'octubre de 2025.
2016/731. Denegar la transmissió de l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 49 del Merc at
setmanal de Miami Platja per a l'exercici de la venda no sedentària.
2016/747. Renunciar, si s'escau, a les ocupacions que no seran instal·lades durant la temporada
turística 2016 i que van ser aprovades pel pla de distribució d'usos i serveis de tempo rada a les
platges de Mont-roig del Camp. Exp. Pla Usos 2016.
2016/748. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació temporal d'una
porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables i/o bens mobles a le s
platges de Mont-roig del Camp, temporada 2014. Guingueta 21. Exp. 21/2014 DF-PU.
2016/749. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació temporal d'una
porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables i/o bens mobles a les
platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. Guingueta 21. Exp. 21/2015 DF-PU.
2016/771. Lloguer, si s'escau, equip GPS mòbil per a la realització de treballs de localització amb
coordenades de mobiliari urbà, instal·lacions de via pública al terme municipal de Mont-roig del
Camp. Exp. 2016/024.
2016/772. Concedir, si escau, prorroga de la llicència d'obres majors consistent en la construcció
d'un magatzem, situat al C/ de Pau Casals, núm. 20 de Mont-roig del CampExp. 20/2004M.
2016/773. Concedir, si escau, prorroga de la llicència d'obres majors consistent en l'ampliació
d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al C/ de Formentera, núm. 51 cantonada amb l'Av. de
València, núm. 51 de Miami Platja. Exp. 32/2011MA.

5.

Afers sobrevinguts

2016/775. Adjudicar, si s'escau, el subministrament i substitució de vàlvules de 4 vies de l'aparell
de climatització de la planta baixa del Casal de Joves K1. Exp. 2016/162.

2016/774. Cedir, si s'escau, la borsa de treball de l'Ajuntament de Mont -roig del Camp al Consell
comarcal del Baix Camp.
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6.

Precs i preguntes

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

