ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 21/09/2016
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 14 de setembre de
2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/1202. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
•

Es dóna compte de la sentència núm. 237/2016, de data 29 de juliol de 2016, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona corresponent al procediment abreujat
304/2015. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

3. Serveis a les persones: Acció Social
2016/1212. Aprovar, si s'escau, la recollida de garrofes dels espais públics i zones verdes
de propietat municipal. Exp. 97/2016.
4. Serveis a les persones: Cultura
2016/1226. Aprovar, si escau, import econòmic dels premis del XXXV Concurs Literari Vila
de Mont-roig del Camp 2016. Exp. 012C-2016.
2016/1233. Aprovar, si s'escau, a l'Agrupació d'Entitats de Mont-roig permís per portar a
terme la Mostra d'Entitats, els dies 24 i 25 de setembre de 2016 al Parc Maria Martori de
Mont-roig del Camp. Exp. 17_FM_2016.

5. Serveis a les persones: Educació
2016/1229. Aprovar, si escau, les sol·licituds d'aplicació de la tarifa reduïda del servei
escolar de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 presentades
pels interessats. Exp. 3.
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2016/1230. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar
per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. EMSA/3.
2016/1231. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar
per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 4.
6. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria
2016/1227. Desestimar la sol·licitud de baixa de les liquidacions de plusvàlua (IIVTNU)
atès que la dissolució de comunitat amb contraprestació és un acte gravat per l'IIVTNU.
Exp. PV 19904.
7. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/1204. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació
de pagaments.
2016/1205. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes d'agost per l'empresa EMOMSA.
2016/1206. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes d'agost per l'empresa EMSA.

8. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/1225. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud a l'Agència Catalana de l'Aigua d'atribució
de fons complementari per les despeses de reposició i millores de la Reparació de
l'Emissari submarí, en el creuament de la N-340 i la via del ferrocarril Barcelona-València.
Exp. 6/2016.

9. Serveis Econòmics: Tresoreria
2016/1207. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries de l'exercici
2016 d'un local sense activitat i sense subministrament d'aigua i llum. Exp. Rec
9492/2016.
2016/1208. Aprovació, si s'escau, la modificació de la liquidació d'escombraries d’un
local com a local tancat. Exp. Rec 9521/2016.

2016/1209. Aprovació, si s'escau, la baixa de la liquidació d'escombraries de l'exercici
2016 d’un local reformat. Exp. Rec 9757/2016.
2016/1211. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la liquidació sense variació de la
quota per canvi de subjecte passiu corresponent a la taxa d'entrada i sortida de vehicles
de l'exercici 2013. Exp. Rec 10156/2016.

10. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/1219. Adjudicar, si s'escau, les obres per la reparació d'un tram del camí "de les
Roques" de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/213.
2016/1220. Aprovar, si s'escau, la contractació de l'empresa Ambient Servei de Control
de Plagues SL per realitzar tractament de desinsectació contra tèrmits a la Llar d'Infants
de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/233.
2016/1221. Aprovar, si s'escau, la contractació de classes de Tai Chi Chuan per a les
activitats esportives d'hivern 2016. Exp. 2016/236.
2016/1222. Aprovar, si s'escau, la 6a certificació relativa a les obres de renovació i millora
del poliesportiu de Mont-roig del Camp (Lot B). Exp. 2015/167.
2016/1223. Aprovar, si s'escau, la 8a i 9a certificació de les obres d'adequació, millora i
ampliació de les instal·lacions esportives incloses al Pla PENTA a Miami Platja. Exp.
2015/168.
2016/1224. Aprovar, si s'escau, la compra de divers material de senyalització per estoc.
Exp. 2016/231.

11. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern
2016/1232. Contractar, si s'escau, els serveis d'assessorament extern en l'àmbit de l'àrea
laboral i de l'àrea fiscal i comptable de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp.
30/2016.

12. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica
2016/1203. Aprovar, si s'escau, l'acord satisfactori extraprocessal al procediment abreujat
núm. 433/2015. Exp. RP/007/15.
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13. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/1214. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES11/2016IF-ES, per una infracció administrativa en l'àmbit urbanístic.
2016/1215. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu
ES058/2015IF-ES, per una infracció administrativa en l'àmbit urbanístic.
2016/1216. Sobreseure, si escau, el procediment de restauració de la realitat física
alterada, expedient administratiu 2015/58 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística,
per les obres d'ampliació de la tanca a veí i pel sentit d'obertura de les portes d'accés a
la parcel.la.
2016/1217. Sobreseïment, si escau, del procediment de restauració de la realitat física
alterada, expedient administratiu 2016/011 IF-RL de protecció de la legalitat urbanística,
per obres d'ampliació, modificació i construcció.
2016/1218. Archivar, si procede, el procedimiento de restauración de la realidad física
alterada, expediente administrativo 2016/004 IF-RL de protección de la legalidad
urbanística, por la disposición de una valla arbustiva de separación a vecino que supera
la altura máxima permitida, sin licencia municipal.

14. Serveis territorials: Llicències
2016/1200. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del
règim de comunicació de primera ocupació per a l'ampliació d'un habitatge unifamiliar
aïllat, situat a l'av. d'Aragó, núm. 33 de Miami Platja. Expedient 2016/13 RC_PO.
2016/1201. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de formalització del
règim de comunicació de primera ocupació per a l'ampliació del garatge adossat a
l'habitatge unifamiliar, situat al c. de les Illes Balears, núm. 14 de Miami Platja. Expedient
2016/10 RC_PO.
2016/1234. Desistir, si escau, la concessió de la llicència d'obra major consistent en
l'ampliació d'un habitatge unifamiliar (un porxo), situat al c. de la Mina de les Nines, núm.
17 de la urbanització Mont-roig Badia. Exp. 10/2016 MA.
2016/1235 Concedir, si escau, la llicència d’obra major consistent en l’enderroc d’un edifici
aïllat situada al c. Henry Ferdinand Lavanchy, núm. 12 de la urbanització Bonmont Terres
Noves. Expedient 002/2016 EN.
2016/1236. Concedir, si escau, la llicència consistent en la instal·lació d'una grua torre,
situada al c. de les Mèlies, núm. 34-36 de la urbanització Bonmont Terres Noves.
Expedient 2/2016 GR.

2016/1237. Requerir, si s'escau, la retirada de dos pins de grans dimensions, amb perill
de caiguda a la parcel·la veïna. Exp. 2016/010 OE.

15. Serveis territorials: Planejament, gestió, medi natural i sostenibilitat
2016/1213. Presentar, si procede, la Candidatura para la Bandera ECOPLAYAS 2016.
2016/1238. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per al foment de la recollida selectiva
de la fracció orgànica i vegetal de residus municipals. Exp. 47/2016.

16. Afers sobrevinguts
2016/1239. Ampliar, si s'escau, el termini per presentar ofertes de l'expedient de
contractació per la realització de dos camps de futbol de gespa artificial al municipi de
Mont-roig del Camp. Exp. 2016/220.
2016/1240. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada de reforma de les Oficines
Municipals de Miami Platja. Exp. 20/2016 OPAJ.

17. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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