ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 26/10/2016
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 19 d'octubre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/1386. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
•

En data 10 d’octubre de 2016, registre d’entrada número 2016/11432, Abertis Autopistas, ens
envien un requeriment per la reparació dels danys existents en la barrera de seguretat, així com
senyalitzar adequadament la via mitjançant la col·locació de les oportunes senyals per informar als
usuaris i regular la circulació conforme a les circumstàncies de la mateixa dels passos superiors del
carrer del Botjar Gran cap a la urbanització El Casalot, camí de Casalot, camí de l’Hospitalet i
Masos d’en Blader i camí de les Planes de titularitat municipal que travessa l’autopista AP-7.

3.

Serveis a les persones: Educació

2016/1396. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al
curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. EMSA/6.
2016/1397. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al
curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 8.
2016/1398. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de
transport escolar del curs 2016-2017. Exp. CCBC/9.
2016/1399. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de
transport escolar del curs 2016-2017, ates l'informe social emès per la comissió de prestacions
socials i banc d'aliments. Exp. CCBC/10.
2016/1400. Aprovar, si escau, la sol·licitud presentada per l'AMPA de l'Escola Marcel·lí Esquius
per a la instal·lació d'una parada i barbacoes per a la celebració de la Festa de la Castanyada.
Exp. 2016/001.
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4.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/1387. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.
2016/1388. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes de setembre per l'empresa EMOMSA.
2016/1389. Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades
corresponents al mes de setembre per l'empresa EMSA.

5.

Serveis Econòmics: Oficina Econòmica

2016/1390. Aprovació, si s'escau, la baixa de la taxa d'obres i l'impost de construcció de la
llicència d'obres exp. 8/2015 PI, per duplicitat en el pagament.
2016/1391. Aprovació, si s'escau, de la modificació de liquidació de la taxa de recollida,
incineració i eliminació de residus sòlids urbans, sense variació de la quota per canvi de
subjecte passiu corresponent a taxes municipals. Rec 7526/2016.
2016/1392. Desestimar, si s'escau, la reclamació presentada per la liquidació de la Taxa per
entrada i sortida de vehicles a traves de les voreres i les reserves de la via pública per a
aparcament de l'exercici 2016. Rec 7527/2016.

6.

Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions

2016/1394. Aprovar, si s'escau, les factures de manteniment del servei de sanejament dels
sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, de gener a juliol del 2016. Exp. 4/2016.
2016/1395. Donar compte de la justificació de la subvenció per la Gestió forestal sostenible de
la Direcció General de Forest de la Generalitat de Catalunya, 2015. Exp 50/2015.

7.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/1401. Aprovar, si s'escau, l'expedient de contractació per la reparació dels parcs del
municipi de Mont-roig del Camp, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i obrir la
licitació corresponent. Exp. 2016/132.

2016/1402. Aprovar, si s'escau, la contractació de diversos serveis per les despeses que ocasiona
l'organització de la Festa de l'Oli Nou 2016 de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/252.

2016/1403. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada per la senyalització orientativa del Barri de
la Florida (Pla de Barris). Exp. 27/2016 OPAJ.
2016/1409. Aprovar, si s'escau, la contractació d'un servei de suport al departament d'Alcaldia
en tasques de comunicació. Exp. 2016/253.

8.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/1407. Requerir, si s'escau, al propietari de la parcel·la situada al c. Toledo, núm. 30 de
Miami Platja, que procedeixi a mantenir l'obra endreçada i reparar la tanca perimetral, per tal
de mantenir la parcel·la en condicions de salubritat i evitar possible danys a les persones. Exp.
2015/19 OE.

9.

Serveis territorials: Llicències

2016/1410. Concedir, si escau, la transmissió de la titularitat de la llicència per a la construcció
de 12 habitatges al c. Henry Lavanchy, 12 de la urbanització Bonmont Terres Noves, i autoritzar,
si escau, la modificació del projecte consistent en la construcció de 12 habitatges al c. Henry
Lavanchy, 12 de la urbanització Bonmont Terres Noves. Expedient 1234/2005 MA.
2016/1385. Comunicar, si escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim de
comunicació de primera ocupació a la construcció de 3 habitatges i una piscina comunitària,
situat al c. de les Dàlies, núm. 2 de la urbanització Masos d'en Blader. Expedient 2016/15
RC_PO.
2016/1404. Declarar conclòs, si escau, el procediment d'esmena de deficiències incoat per la
verificació del compliment de la legalitat vigent per al canvi de titularitat de l'exercici de
l'activitat de bar i gelateria i l'ampliació amb comerç d'articles de regal a l'av. de Barcelona, 116,
local 1 de Miami Platja. Exp. 05/2016 ANC.
2016/1405. 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 sense terrassa "Café Olé",
a l'av. de Cadis, 1 de Miami Platja. Exp. 34/2016 ANC.
2016/1406. 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 i restaurant "Cal Hued" a
l'av. de Barcelona, 14, locals 19-20 de Miami Platja. Exp. 29/2016 ANC.
2016/1408. Concedir, si escau, la llicència d'obra major consistent en l'enderroc habitatge
unifamiliar entre mitgeres situada al c. del Bisbe Macià, núm. 30 de Mont-roig del Camp.
Expedient 2016/003 EN.
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2016/1380. Comunicar, si escau, l'incompliment de tots els requisits de formalització del règim
de comunicació de primera ocupació per a la construcció d'aparcaments i trasters privats al
soterrani de l'edifici, existent, situat al c. de l'Àncora, núm.2 de Miami Platja. Expedient 14/2016
RC_PO.

10. Afers sobrevinguts
2016/1411. Concedir, si escau, la transmissió de la titularitat de la llicència per a la construcció
d'un habitatge unifamiliar al c. Henry Lavanchy, 12 de la urbanització Bonmont Terres Noves i
autoritzar, si escau, la concessió de la pròrroga de la llicència d'obra major. Expedient
1234/2007 MA3.
2016/1413. Aprobar, si procede, la convocatoria de subvenciones para el proyecto de reciclaje,
reutilización y socialización de libros de texto a los centros educativos de Mont-roig del Camp
para el curso escolar 2016-2017.
2016/1412. Aprovar, si s'escau, el canvi d'adscripció de llocs de treball de divers personal de
l'Ajuntament.Exp. 702/268/2016.

11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió, de la qual s’esten aquesta acta.

