ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 19/10/2016
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 13 d'octubre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/1359. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.

3.

•

Es dóna compte del Decret de data 21 de setembre de 2016, amb núm. de registre d’entrada
2016/10915 de 27-09-2016, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa
Administrativa Secció Tercera envers al RO 7/2015.

•

Donar compte del requeriment de documentació als beneficiaris de convenis de col·laboració
amb l’Ajuntament durant el 2016, per tramitar-ne els pagaments.

Serveis a les persones: Acció Social

2016/1372. Aprovar, si s'escau, l'adhesió del Consell Comarcal del Baix Camp, en nom de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, al Conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació amb
entitats locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis Bàsics d'Atenció Social destinades a
la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i
unitats familiars en situació de pobresa energètica. Exp. 107/2016
4.

Serveis a les persones: Educació

2016/1376. Rectificació error material, si escau, de l'expedient número 2016/004 TE/4 d'aprovació
de sol·licituds d'exempció de pagament de la tarifa del servei de transport escolar curs
2016/2017.
5.

Serveis Econòmics: Gestió Tributaria

2016/1373. Estimar la sol·licitud de devolució de la part bonificada de la liquidació de plusvàlua
(IIVTNU). Exp. PV 20784.
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2016/1374. Inadmetre el recurs de reposició interposat contra la liquidació de plusvàlua municipal,
atès que està interposat fora de termini. Exp. PV 19817.
2016/1375. Estimar la sol·licitud de devolució de la part bonificada de la liquidació de plusvàlua
(IIVTNU). Exp. PV 20924.

6.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/1367. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.

7.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/1361. Prorrogar, si s'escau, el contracte dels serveis postals i telegràfics de l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp. Exp. 2016/242.
2016/1362. Aprovar, si s'escau, l'excés d'obra que, amb caràcter d'emergència, s'ha efectuat
durant la reparació de l'emissari submarí d'aigües residuals de l'Estany Salat, en el creuament de
la N-340 i la via del ferrocarril Barcelona-Valencia, així com l'acta de recepció. Exp. 2016/034.

8.

Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica

2016/1381. Aprovar, si s'escau, la contractació d'una assegurança per les sortides previstes de la
Llar d'Infants Petete durant el curs 2016/2017. Exp. 011/16/pol.
2016/1382. Aprovar, si s'escau, la contractació d'una assegurança per les sortides previstes de la
Llar d'Infants Mare de Déu de la Roca durant el curs 2016/2017. Exp. 012/61/pol.
2016/1360. Contractar, si s'escau, l'assistència lletrada de l'Ajuntament per les accions legals que
es volen seguir contra ENDESA pels desperfectes ocasionats a les bombes de calefacció de
l'Escola Mare de Déu de la Roca. Exp. 002/16.

9.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/1368. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 24/2016VP,
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.

2016/1369. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu
ES41/2016VP, 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.
2016/1370. Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari expedient administratiu
ES48/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/1371. Arxivar, si escau, el procediment de restauració de la realitat física alterada, expedient
administratiu 2015/069 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística, per les obres d'instal·lació
d'aire condicionat a la façana, sense llicència municipal.

10. Serveis territorials: Llicències
2016/1363. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de bar "Friends" al c/ de l'Àmfora, 8 de la
urbanització La Ribera. Exp. 28/2016 ANC.
2016/1364. Comunicar, si escau, el compliment de tots el requisits de formalització del règim de
comunicació per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de bar "La Bàscula" al c/ d'Agustí
Sardà, 31 de Mont-roig del Camp. Exp. 20/2016 ANC.
2016/1365. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències
per a l'exercici de l'activitat d'oficina de gestió d'apartaments turístics a la pl. de Tarragona, 3, 1r
pis, oficina 4 de Miami Platja. Exp. 31/2016 ANC.
2016/1366. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l'exercici de l'activitat de bar i restaurant sense terrassa "A Casa Mia",
al c/ de l'Uruguai, 16, local 7 de Miami Platja. Exp. 18/2016 ANC.
2016/1377. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada i
remodelació de la tanca a carrer, a l'habitatge situat al c. de Sant Judes, núm. 2 de Miami Platja.
Expedient 18/2016 PI.
2016/1378. Concedir, si escau, llicència consistent en la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat, situat al c. de la Llibertat, núm. 48 de la urbanització Club Mont-roig. Exp. 006/2016 MA.
2016/1379. Concedir, si escau, llicència consistent en la construcció d'una nau per emmagatzemar
garrofes, situat al c. dels Freginals, núm. 15-17 de Mont-roig del Camp. Exp. 009/2016 MA.
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11. Afers sobrevinguts
2016/1384. Aprovar, si s'escau, l'expedient per la contractació de les obres per la millora del
paviment del Passeig Mediterrani de Miami Platja, el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
i obrir la licitació corresponent. Exp. 2016/248.
2016/1383. Aprovar, si s'escau, la justificació de la subvenció concedida per la Diputació de
Tarragona -Pla Especial d'Inversions Municipals 2015- pel projecte de Reparació i adequació de
la coberta i dels serveis sanitaris del pavelló poliesportiu de Mont-roig del Camp. Exp. 1/2015.

12. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

