ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 17/08/2016
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 10 d'agost de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/1071. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.
3. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/1076. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
4. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/1074. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada d'arranjament del camí del Mas Ballester al terme
municipal de Mont-roig del Camp. Exp. 19/2016 OPAJ.

2016/1077. Aprovar, si s'escau, la contractació de diverses empreses pels actes que es faran per la
Diada de Catalunya 2016 a Mont-roig i Miami Platja. Exp. 2016/214.
2016/1078. Contractar, si s'escau, la reimpressió del material gràfic específic de Senderisme. Exp.
2016/215.
2016/1086. Aprovar, si s'escau, la compra de quatre equips informàtics per a la Policia Local de
Mont-roig del Camp. Exp. 2016/216.
5. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern
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2016/1072. Modificar, si s'escau, un lloc de treball d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera, grup
C subgrup C2, escala d'administració general, subescala auxiliar, a la unitat administrativa de
Secretaria. Exp. 564/2016.
2016/1073. Modificar, si s'escau, l'horari laboral d'entrada i sortida a un treballador de l’Ajuntament.
Exp. 688/2016.

6. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica
2016/1075. Comunicar, si s'escau, a BASE, Gestió d'Ingressos, les consideracions emeses per
l'Ajuntament envers a la suspensió del cobrament de les liquidacions de quotes de conservació de
l'EUC CLUB BONMONT CATALUNYA. Exp. 02/16.

7. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/1082. Resolució, si escau, del procediment de restauració de la realitat física alterada, expedient
administratiu 2016/012 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per les obres de tancament del
porxo davanter i el cobriment de la terrassa a part davantera de la parcel.la, sense llicència municipal.

8. Serveis territorials: Llicències
2016/1079. Denegar, si escau, la realització de música en viu per la temporada d'estiu 2016, a la
terrassa del bar "Miami Lounge" situat a l'av. de Barcelona, 40 de Miami Platja.
Aquest punt es deix damunt la taula per a un major estudi.
2016/1080. Denegar, si escau, la realització de música en viu per la temporada d'estiu 2016, a la
terrassa del bar de la piscina de Via Marina situat a l'av. del Casalot, 8 de la urb. El Casalot-Via Marina.
Exp. 17/2016 ANC.
2016/1081. Autoritzar, si escau, la realització de l'espectacle públic i l'activitat recreativa de caràcter
extraordinari a l'aire lliure pels dies 19 d'agost de 2016, a l'exterior del bar i restaurant "Minerva"
situat a l'av. de Califòrnia, 21, local 3 de Miami Platja. Exp. 04/2016 Ex-act.
2016/1083. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada, a
l'habitatge situat al c. del Llimoner, núm. 7 de la urbanització Pi Alt. Expedient 14/2016 PI.
2016/1084. Aprovar, si escau, el projecte executiu de la llicència d'obres consistent en la construcció
d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina situat al c. de les Mèlies, núm. 34-36 de la urbanització
Bonmont Terres Noves. Expedient 15/2016 MA.

2016/1085. Revocar, si escau, la liquidació acordada per la Junta de Govern Local de data 15 de juny
de 2016 i modificar l'import corresponent a ICIO, de la llicència d'obres majors consistent en la
construcció d'infraestructures de fonamentació i serveis per la instal·lació provisional d'un mòdul
prefabricat de 180m2 al centre educatiu existent, situat a l'av. de Cadis, núm. 83 de Miami Platja.
Exp. 18/2016 MA.

9. Afers sobrevinguts
2016/1088. Aprovar i encomanar la gestió, si s'escau, a l'empresa municipal EMOMSA la memòria
valorada per a la millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis. Exp. 18/2016 OPAJ.
2016/1087. Adjudicar, si s'escau, la contractació del Nomad Festival que es realitzarà del 25 al 28
d'agost a la Punta del Riu de Miami Platja. Exp. 017-2016_Nomad.

10. Afers sobrevinguts

11. Precs i preguntes

El president aixeca la sessió.
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