ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 06/07/2016
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 29 de juny de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/874. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.

•

No hi ha correspondència per donar-ne compte.

3. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/875. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació
de pagaments.

4. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/876. Aprovar, si s'escau, la justificació de la subvenció del Servei d'Ocupació de
Catalunya pel programa Treball i Formació, 2015. Exp. 36/2015.
2016/877. Acceptar, si s'escau, de la subvenció concedida per a l'Aula de Música, 20152016. Exp. 16/2016.
2016/878. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua
per actuacions d'abastament en alta. Exp. 30/2016.

5. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/901. Aprovar, si s'escau, l'ampliació de l'horari de tancament del servei de bar de
la piscina municipal de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/146.
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2016/902. Adjudicar, si s'escau, la compra de dos rentaplats de tipus industrial per a la
Llar d'Infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp i la Llar d'Infants Petete
de Miami Platja. Exp. 2016/181.
2016/903. Contractar, si s'escau, l'equip de so i il·luminació de la Trobada de Coros
Rocieros. Exp. 2016/182.
2016/904. Contractar, si s'escau, el servei de lloguer de casetes de fusta per la Fira de
Mont-roig 2016 (Cullerada). Exp. 2016/183.
2016/905. Aprovar, si s'escau, la contractació de 100 hores de manteniment del web
municipal. Exp. 2016/185.
2016/906. Contractar, si s'escau, el servei de vigilància pel recinte firal de la Fira de Montroig 2016 (Cullerada). Exp. 2016/186.
2016/907. Aprovar, si s'escau, la compra de material per senyalitzar diversos indrets del
municipi. Exp. 2016/187.
2016/908. Aprovar, si s'escau, les obres de connexió de vianants de l'av. Barcelona i l'av.
Oleastrum. Exp. 2016/129.
2016/909. Adjudicar, si s'escau, les obres de millora d'evacuació de pluvials a una zona
del Barri de la Florida, tram nord de l'av. Cadis. Exp. 2016/130.
2016/911. Aprovar, si s'escau, la 5a certificació de les obres d'adequació, millora i
ampliació de les instal·lacions esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja. Exp.
2015/168.
2016/912. Aprovar, si 'escau, les 2es certificacions relatives a les obres de renovació i
millora del poliesportiu de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/167.
2016/913. Aprovar, si 'escau, les 3es certificacions relatives a les obres de renovació i
millora del poliesportiu de Mont-roig del Camp. Exp. 2015/167.
2016/914. Aprovar, si s'escau, la 6a certificació de les obres d'adequació, millora i
ampliació de les instal·lacions esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja. Exp.
2015/168.

6. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern
2016/879. Aprovar, si s'escau, la fi de la reducció d'1/3 de la jornada per conciliar la vida
personal, familiar i laboral d’un treballador de l’Ajuntament. Exp. 721/2012.

7. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica
2016/880. Aprovar, si s'escau, el protocol de regulació del requisit d'accés i d'exercici
dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors en aplicació de la Llei
de protecció jurídica del menor, del personal de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Exp. 2016/004.

8. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/887. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu 2016/12 IF-ES, com a presumptes responsables d'una infracció urbanística.
2016/888. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2016/12 IF-RL de
protecció de la legalitat urbanística, sense llicència municipal.
2016/889. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2015/058 IF-RL de
protecció de la legalitat urbanística, sense llicència municipal.
2016/890. Iniciar, si escau, el corresponent expedient administratiu 2015/69 IF-RL de
protecció de la legalitat urbanística, sense llicència municipal.
2016/891. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES070/2015IF-ES, com a presumpte responsable d'una infracció
administrativa en l'àmbit urbanístic.
2016/892. Resolució, si escau, del procediment de restauració de la realitat física
alterada, expedient administratiu 2015/070 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística,
sense llicència municipal.
2016/893. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES31/2016RE, com a presumpte responsable d'unes infraccions en matèria
de residus.
2016/894. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES 35/2016RE, com a presumpte responsable d'unes infraccions en matèria
de residus.
2016/895. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari expedient
administratiu ES32/2016VP, 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.
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2016/896. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES33/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions
administratives sobre la tinença d'animals.
2016/897. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES34/2016PA, com a presumpte responsable d'una infracció administrativa
sobre la tinença d'animals.
2016/898. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari iniciat, expedient
administratiu ES20/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/899. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari iniciat, expedient
administratiu ES76/2015GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/900. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari iniciat, expedient
administratiu ES21/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/915. Requerir, si s'escau, al propietari d’una la parcel·la la retirada de branques
trencades i la poda de la branca que vola sobre la parcel·la veïna dels pins existents, amb
perill de caiguda a la parcel·la veïna. Exp. 009/2016 OE.

9. Serveis territorials: Llicències
2016/871. Comunicar, si s'escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim
de comunicació de primera ocupació per a la construcció de 8 habitatges més 8
aparcaments. Expedient 2016/06 RC_PO.
2016/872. Comunicar, si s'escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim
de comunicació de primera ocupació per a la construcció d'aparcaments i trasters privats
en planta soterrani de l'edifici existent. Expedient Règim de Comunicació Prèvia Primera
Ocupació 2016/01 RC_PO.
2016/881. Denegar, si escau, el règim de comunicació per a la legalització de l'activitat
d'una piscina d'ús públic. Exp. 142/2013 ANC.
2016/882. Ordenar, si s'escau, la retirada de generador d’una parcel·la. Exp. 10/2003
AnnexII.2.
2016/883. Otorgar, en su caso, la licencia temporal correspondiente al mercado
ambulante del Paseo Marítimo para la temporada 2016.

2016/884. Otorgar, en su caso, la licencia temporal correspondiente al mercado
ambulante del Paseo Marítimo para la temporada 2016.
2016/885. Otorgar, en su caso, las licencias temporales correspondientes al mercado
ambulante del Paseo Marítimo para la temporada 2016.
2016/886. 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.
2016/910. Requerir, si s'escau, al propietari de la parcel·la, referent a un despreniment
parcial del revestiment de la façana a l'edifici a la via pública. Exp. 008/2016 OE.

10. Afers sobrevinguts
2016/917. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de subvenció al departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al foment territorial del turisme, per la
construcció del Club del Mar de Miami Platja i obres complementàries. Exp. 34/2016.
2016/918. Aprovar, si s'escau, la contractació d'una assegurança de climatologia o
suspensió d'espectacles pels actes que es realitzaran a l'aire lliure per la Festa de la N340, la Festa Major de St. Jaume a Miami Platja, la Fira de Mont-roig del Camp i la Festa
de les Pobles. Exp. 008/16/pol.
2016/916. Aprovar, si s'escau, la contractació de l'empresa Monroyo Industrial SL per
realitzar la neteja, desbrossament i obertura d'unes franges perimetrals de 25 metres
d'amplada, com a mesura de prevenció d'incendis en urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana. Exp. 6/2016.

11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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