ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

-roig del Camp.
ncia obre la sessió,

1.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de

2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/658. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.


No hi ha correspondència per donar-ne compte.

3. Serveis a les persones: Cultura
2016/686. Aprovar, si s'escau, concedir a l'Associació Lluna Roja, permís per l'ocupació de la via
pública per la ubicació de mercat artesanal, els dies 25 i 26 de juny de 2016, al Passeig Marítim de
Miami Platja, dins de la programació per la celebració de la festa temàtica anomenada Festa Pirata.
Exp. 007/FM1_2016.

4. Serveis a les persones: Educació
2016/659. Aprovar, si escau, la sol·licitud i la tarifa del servei de transport escolar per al curs 20152016 presentada per la interessada. Exp. CCBC/18.

2016/660. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de transport
escolar durant l'últim trimestre del curs 2015-2016. Exp. CCBC/19.

2016/661. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de transport
escolar durant l'últim trimestre del curs 2015-2016. Exp. 9.
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5. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/662. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents
al mes d'abril per l'empresa EMOMSA.
2016/664. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments
2016/665.
Aprovar, si s'escau, les liquidacions realitzades per Base-Gestió d'ingressos,
corresponents al primer trimestre de 2016.

6. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/666. Encarregar, si s'escau, la redacció necessària per a complimentar l'expedient de la
inspecció periòdica reglamentària efectuada per TÜV Rheinland, del subministrament elèctric del
Cementiri de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/137.
2016/667. Encarregar, si s'escau, la redacció necessària per a complimentar l'expedient de la
inspecció periòdica reglamentària efectuada per TÜV Rheinland, del subministrament elèctric del
Casal de Joves de Miami Platja K2 (av. de Granada, 48). Exp. 2016/138.
2016/668. Contractar, si s'escau, la impressió del material gràfic promocional Guia de Platges. Exp.
2016/139.
2016/670. Contractar, si s'escau, les tasques per a la realització de la Diada i les Jornades
Gastronòmiques del Pop. Exp. 2016/141.
2016/671. Aprovar, si s'escau, la compra de material informàtic per a la realització del manteniment
dels sistemes informàtics de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/142.
2016/672. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la programació de la
Revetlla de Sant Joan, que es durà a terme el dia 23 de juny de 2016 a Miami Platja. Exp. 2016/144.
2016/673. Aprovar, si s'escau, la construcció de 40 nínxols al cementiri municipal de Mont-roig del
Camp. Exp. 2016/113.
2016/674. Aprovar, si s'escau, el lloguer de dos mòduls de socorrisme per la temporada de platges
2016. Exp. 2016/145.

7. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern
2016/675. Concedir, si s'escau, una excedència per incompatibilitat auxiliar administrativa, grup C,
subgrup C2, amb efectes del dia 22 de maig de 2016. Exp. 814/2016.
2016/676. Autoritzar, si s'escau, el reingrés de la funcionària Caporal de la Policia Local de Mont-roig
del Camp, actualment en comissió de serveis com a Agent de la Policia Local a l'Ajuntament de Salou
amb efectes des del dia 1 de juny de 2016. Exp. 658/818/2015.
2016/677. Concedir, si s'escau, una gratificació per antiguitat en complir-se els 25 anys de serveis
efectius a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 369/2016.
2016/678. Aprovar, si s'escau, la reincorporació d una auxiliar administrativa, grup C subgrup C2,
amb efectes del dia 1 de juliol de 2016. Exp. 815/2016.

8. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/682.
Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient
administratiu ES24/2016VP, 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.
2016/683. Resolució, si escau, del procediment sancionador, expedient administratiu 14/2016VP,
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.

2016/684.
Resolució, si escau, del procediment sancionador ordinari, expedient
administratiu ES6/2016GP com a responsable d'una infracció tipificada a la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/685. Resolución, si procede, del procedimiento de restauración de la realidad física alterada,
expediente administrativo 2016/004 IF-RL de protección de la legalidad urbanística por una valla
arbustiva de separación a vecino que supera la altura máxima permitida, sin licencia municipal.
9. Serveis territorials: Llicències
2016/679. Concedir, si escau, la llicència consistent en la construcció d'una piscina privada
prefabricada, a l'habitatge situat al c. del Mestral, núm. 6 de la urbanització Barri Llastres. Expedient
005/2016 PI.
2016/680. Concedir, si escau, llicència d'obra major consistent en l'ampliació del garatge, situat al c.
de les Illes Balears, núm. 41 de Miami Platja. Exp. 014/2016 MA.
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2016/681. Declarar, si s'escau, la ruïna tècnica de l'immoble situat al c/ Bisbe Macià, 30. Exp.
2016/001 RU.
2016/687
instal·lacions o béns mobles per a la seva explotació comercial durant la temporada turística 2016.
Pla Usos 2016.

10. Afers sobrevinguts
11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

