ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 02/11/2016
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 26 d'octubre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/1420. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència.
•

Es dóna compte de l’Informe de l’Auditoria de Riscos d’Assegurances de l’Ajuntament, que va ser
encarregat a la corredoria Protego Consulting Correduria de Seguros, SLU.

3.

Serveis a les persones: Cultura

2016/1421. Aprovar, si s'escau, la convocatòria de subvencions a entitats locals per a activitats,
actuacions i programes de suport en l'àmbit de la cultura, per a l'any 2016. Exp. 045/2016.
4.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/1422. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
2016/1423. Aprovar, si s'escau, les liquidacions realitzades per Base-Gestió d'ingressos,
corresponents al tercer trimestre de 2016.
2016/1424. Donar compte, si s'escau, de les liquidacions de baixes en voluntària i executiva
realitzades per Base-Gestió d'ingressos, corresponents al tercer trimestre de 2016.
2016/1425. Contractar la reclamació judicial per a demanar la nul·litat del contracte SWAP
contractat amb Banc de Sabadell i per demanar-ne la restitució dels imports satisfets en concepte
liquidacions derivades d'aquest contracte des de la seva contractació. Exp. 41.
5.

Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions

2016/1427. Desestimar, si s'escau, la sol·licitud d'una subvenció pel 2015.
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2016/1428. Donar compte de l'aprovació de la subvenció per les obres d'impermeabilització i
decantació de la coberta de l'edifici del CECOPAL, ubicat en la Policia Local. Exp. 21/2016.
2016/1429. Aprovar, si s'escau, les certificacions de reposició i millores de les instal·lacions de
sanejament de Mont-roig del Camp corresponent a AF16000001 de l'ACA.
2016/1430. Acceptar, si s'escau, la concessió de subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya
pel Programa Garantia Juvenil, 2016. Exp. 43/2016.

6.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/1426. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada pels acabats del pavelló poliesportiu de
Miami Platja. Exp. 28/2016 OPAJ.
2016/1438. Aprovar, si s'escau, el lloguer de dos arbres de Nadal pel municipi. Exp. 2016/257.
2016/1439. Contractar, si s'escau, la realització de 12 cursos de DEA. Exp. 2016/258.
2016/1441. Contractar, si s'escau, un parc de diversió i tallers infantils, per a dur a terme la
celebració de la I Diada Internacional de la Infància a Mont-roig del Camp. Exp. 2016/261.
2016/1442. Aprovar, si s'escau, la contractació del servei de promoció de les zones i polígons
industrials del municipi de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/262.
2016/1443. Contractar, si s'escau, un parc de diversió i tallers infantils, per a dur a terme la
celebració de la I Diada Internacional de la Infància al poliesportiu de Miami Platja. Exp. 2016/263.
2016/1444. Adquirir, si s'escau, una central telefònica per a l'Escola Joan Miró de Miami Platja.
Exp. 2016/264.
2016/1445. Aprovar, si s'escau, la compra de mobiliari d'oficina per a equipar el despatx del
departament d'Educació i Serveis Socials. Exp. 2016/265.
2016/1447. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada 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.
7.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/1431. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient administratiu
ES63/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença
d'animals.

2016/1433. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 37/2016VP,
com a responsable d'unes infraccions administratives recollides a l'Ordenança reguladora del bon
ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.
2016/1434. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient administratiu
ES38/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença
d'animals.
2016/1435. Resolución, si procede, del procedimiento sancionador abreviado, expediente
administrativo ES49/2016PA, como presunto responsable de unas infracciones administrativas
sobre la tenencia de animales.
2016/1436. Resolució, si escau, de reiteració de l'ordre d'execució i d'advertiment d'execució
subsidiària per les obres de cobriment i tancament d'una pèrgola a la part davantera de la
parcel.la al carrer de la Palma Negra núm. 19, casa 1 de la urbanització Bonmont Terres Noves
d'aquest municipi, sense llicència municipal. Exp. 2016/09 IF-RL.
2016/1437. Resolució, si escau, de reiteració de l'ordre d'execució i d'advertiment d'execució
subsidiària per les obres de cobriment i tancament d'una pèrgola a la part davantera de la
parcel.la al carrer de la Palma Negra núm. 19, casa 2 de la urbanització Bonmont Terres Noves
d'aquest municipi, sense llicència municipal. Exp. 2015/070 IF-RL.

8.

Serveis territorials: Llicències

2016/1432. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient
administratiu ES 60/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives
sobre la tinença d'animals. Exp. ES60/2016PA.
2016/1446. Concedir, si escau, la transmissió de la titularitat de la llicència per a la construcció de
sis habitatges al c. de la Magnòlia, núm. 37 de la urbanització Cap de Terme, i autoritzar, si escau,
la concessió de la pròrroga de la llicència d'obra major. Expedient 1797/2006 MA.
9.

Afers sobrevinguts

2016/1416. Aprovar, si s’escau, els preus públics de la Festa de l’Oli Nou de Mont-roig del Camp,
vigents a partir del 2016. Exp. 16/2016 DEC.

10. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.
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