ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 27/04/2016
-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
21 d'abril de 2016.

2.

Despatx Oficial: Correspondència

2016/506. Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.

3.

Servei de trànsit i mobilitat

2016/508. Autoritzar, si s'escau, la transmissió de la llicència de taxi núm. 5. Exp. Taxis 2/2016.

4.

Serveis Econòmics: Gestió Tributaria

2016/516. Ocupar els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta de la urbanització Pins de Miramar,
destinats a zones verdes, vials i servei tècnic, i inscripció a favor de l'Ajuntament de Mont -roig
del Camp. Exp. 004/2015 Cadastre.
2016/517. Ocupar els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta de la urbanització Maynou
destinats a vials, i inscripció a favor de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 005/2015
Cadastre.
5.

Serveis Econòmics: Intervenció General

2016/509. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de
pagaments.

6.

Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/510. Aprovar, si s'escau, la 3a certificació i el certificat final d'obra de l'obra de
senyalització viària de la zona compresa per l'av. de Cadis, av. de Berlin i l'av. de Barcelona a
Miami Platja. Fase 2. Exp. 2014/440.
2016/511. Adquirir, si s'escau, sis equips informàtics per a l'Ajuntament de Mont -roig del Camp.
Exp. 2016/107.
2016/512. Contractar, si s'escau, la redacció d'un projecte per presentar a la subvenció als
municipis de l'entorn de les instal·lacions nuclears, que atorg a el Ministerio de Industria, energia
y Turismo. Exp. 2016/109.
2016/513. Aprovar, si s'escau, la contractació del servei de gestió de les xarxes socials de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per l'any 2016. Exp. 2016/110.
2016/514. Aprovar, si s'escau, la contractació de Artistas y Profesionales Artes Escenicas, SCCL
ART I CAT, per l'espectacle Deadline per a la programació de cultura 2016. Exp. 2016/111.
2016/515. Aprovar, si s'escau, la contractació de les activitats previstes per la Revetlla de Sant
Joan de Mont-roig del Camp 2016. Exp. 2016/112.

7.

Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern

2016/507. Aprovar, si s'escau, l'excedència voluntària per interès particular
administratiu grup C subgrup C2. Exp. 491/2016.

8.

Serveis territorials: Disciplina i sancions

2016/518. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient
administratiu ES19/2016RE, com a presumpte responsable d'unes infraccions en matèria de
residus.
2016/519. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient
administratiu ES21/2016GP, com a presumpte responsable d'una infracció de la llei 10/1999 de
30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/520. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedien t
administratiu ES22/2016VP, 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

2016/521. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedi ent
administratiu ES20/2016GP, com a presumpte responsable d'unes infraccions de la llei 10/1999
de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2016/522. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat , expedient
administratiu ES07/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives
sobre la tinença d'animals.
2016/523. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient
administratiu ES10/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives
sobre la tinença d'animals.
2016/524. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat iniciat, expedient
administratiu 12/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administrative s
recollides a l'Ordenança municipal de tinença d'animals.
2016/525. Resolució, si escau, del procediment sancionador iniciat, expedient administratiu
81/2015VP, 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
2016/526. Resolució, si escau, del procediment sancionador iniciat, expedient administratiu
ES04/2016VP, 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.

9.

Serveis territorials: Llicències

2016/527. Declarar conclòs, si escau, el procediment d'esmena de deficiències incoat per la
verificació del compliment de la legalitat vigent de l'activitat d'una oficina de venda
d'assegurances; i comunicar, si escau, el compliment de tots el requisits de formalització de la
declaració responsable per a l'exercici de l'activitat en qüestió. 32/2015 Anc.
2016/528. Comunicar, si escau, el compliment de tots el requisits de formalització de la
declaració responsable per al canvi d
ctivitat de comerç al detall
de peix. Exp. 08/2016 Anc.
2016/529. Comunicar, si s'escau, el compliment de tots el requisits de formalització del règim de
com
activitat de clínica dental. Exp. 06/2016 Annex III.
2016/530. Atorgar, si escau, la llicència d'ocupació d'un espai de 9 m2 a la via pública amb la
instal·lació d'una guingueta per la venda temporal d'artefactes pirotècnics des del 15 de juny
fins al 30 de juny de 2016 a la pl. del Doctor Fleming de Miami Platja. Exp. 01/2016 OVP.

2016/531. Atorgar, si escau, la llicència d'ocupació d'un espai de 6 m2 a la via pública amb la
instal·lació d'una guingueta per la venda temporal d'artefactes pirotècnics des del 14 fins al 30
de juny de 2016 al c/de Perú, 1 de la urbanització Costa del Zèfir. Exp. 03/2016 OVP.
2016/532. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències
per al canvi de titularitat de l'exercici d una activitat de locutori amb internet. Exp. 4/2016 Anc.
2016/533. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències
per a l'exercici d una activitat d'oficina de venda de tendals i multiserveis per la llar . EXp.
02/2016 Anc.
2016/534. Aprovar, si s'escau, la devolució de la fiança dipositada per l'ocupació temporal d'una
porció del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions desmuntables i/o bens mobles a
les platges de Mont-roig del Camp, temporada 2015. Guingueta 13. Exp. 13/2015 DF-PU.
2016/535. Denegar, si s'escau, el canvi de lloc a la parada número 88 de la parada número 52
del Mercat Setmanal de Miami Platja, ja que la parada que sol·licita està autoritza da per un altre
persona física.
2016/536. Prendre coneixement de la transmissió de l'autorització i requerir, si s'escau, de la
Parada núm. 1 del Mercat Setmanal de Mont-roig del Camp, per a l'exercici de la venda no
sedentària fins el dia 6 d'otubre de 2025, i satisfer l'import corresponent a la taxa per llicència
municipal, exercici 2016.
2016/537. Requerir, si s'escau, al titular de l'autorització del Mercat Setmanal de Mont-roig del
Camp perquè presenti la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l'activitat de venda no sedentària al municipi de Mont -roig del Camp i
satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.
2016/538. Requerir, si s'escau, al titular de l' autorització del Mercat Setmanal de Mont -roig del
Camp perquè presenti la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l'activitat de venda no sedentària al municipi de Mont-roig del Camp i
satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.
2016/539. Requerir, si s'escau, al titular de l'autorització del Mercat Setmanal de Mont-roig del
Camp perquè presenti la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l'activitat de venda no sedentària al municipi de Mont-roig del Camp i
satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.
Aquest punt es deixa damunt la taula per un major estudi.
2016/540. Requerir, si s'escau, al titular de l'autorització del Mercat Setmanal de Mont-roig del
Camp perquè presenti la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l'activitat de venda no sedentària al municipi de Mont -roig del Camp i
satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.

2016/541. Requerir, si s'escau, al titular de l' autorització del Mercat Setmanal de Mont -roig del
Camp perquè presenti la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l'activitat de venda no sedentària al municipi de Mont -roig del Camp i
satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.
2016/542. Requerir, si s'escau, al titular de l' autorització del Mercat Setmanal de Mont -roig del
Camp perquè presenti la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment
establerts per a exercir l'activitat de venda no sedentària al municipi de Mont-roig del Camp i
satisfer l' import corresponent a la taxa per llicència municipal, exercici 2016.
2016/543. Revocar l'autorització, si s'escau, de la Parada núm. 14 del Mercat Setmanal de Mont roig del Camp per a l'exercici de la venda no sedentària, per no estar al corrent de pagament
de la taxa per l'ocupació de la parada que té autoritzada.

10. Afers sobrevinguts
2016/544. Aprovar, si s'escau, l'expedient de lloguer, manteniment i nete ja de sanitaris químics
a diverses platges de Mont-roig del Camp per l'any 2016, el Plec de Clàusules Administratives
Reguladores del Procediment Negociat sense Publicitat, Plecs Tècnics i obrir la licitació
corresponent. Exp. 2016/102.

2016/545.
Exp. 2015/358.

11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

