ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 29/06/2016
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 22 de juny de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/835. Donar compte de la correspondència rebuda en aquestes dependències.
No hi ha correspondència per donar-ne compte.

3. Serveis a les persones: Cultura
2016/839. Aprovar, si s'escau, els premis i/o bases del concurs jove de Dj's previst el dia
23 de juliol per la Festa de la N-340 de Miami Platja 2016. Exp. 016-2016_bases concurs
DJ’s.
2016/840. Aprovar, si s'escau, els premis i/o bases del concurs de Penyes previst el dia
23 de juliol per la Festa de la N-340 de Miami Platja. Exp. 016-2016_bases concurs Penyes.

4. Serveis a les persones: Esports
2016/841. Aprovar, si s'escau, la cessió del poliesportiu municipal de Miami Platja, al Club
de Rítmica Miami Platja, per tal d'efectuar el Campus de Tecnificació, durant el mes de
juliol del 2016, entre les 9:00 i les 14:00 hores. Exp. 54/16.

5. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria
2016/843. Estimar la baixa de la liquidació de plusvàlua municipal per error manifest en
la l'adreça fiscal del subjecte passiu. Exp. PV 20511.
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6. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/836. Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació
de pagaments.
2016/837. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a la taxa de recollida
d'escombraries, eliminació de residus, i conservació de clavegueram, de l'exercici 2016.
Exp. 2016-01br.
2016/838. Aprovar, si s'escau, la modificació de l'acord de Junta de Govern Local de data
16 d'octubre de 2013, estimant les al·legacions presentades concedint la bonificació del
100% de la taxa d'entrada i sortida de vehicles i reserva de la via pública per aparcament
per persones amb minusvàlua, i donar de baixa la liquidació. Exp. 10142/2013.

7. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/842. Aprovar, si s'escau, la justificació i reconeixement de l'obligació de les "Ajudes
per impulsar la creació i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp
2015" concedides. Exp. 04/2015 DEC.

8. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals
2016/844. Donar compte de l'estat del servei de subministrament d'aigua potable de
l'àmbit del conjunt dels tres edificis Bahia Palace, al nucli de Miami Platja, del terme
municipal de Mont-roig del Camp.
2016/845. Renunciar, si s'escau, al contracte per l'atorgament de l'autorització per exercir
l'activitat de parc aquàtic flotant PA-01. Exp. 2016/029.
2016/846. Acordar, si s'escau, l'adquisició mitjançant rènting de tres equips d'impressió.

2016/847. Contractar, si s'escau, les tasques per a la realització de les diverses activitats
dels Banys de Lluna 2016. Exp. 2016/171.
2016/848. Contractar, si s'escau, les tasques per a la realització de les excursions guiades
durant l'estiu 2016. Exp. 2016/172.
2016/849. Aprovar, si s'escau, la contractació de varies empreses per "l'Experiència
CovArt" que es farà a les coves de Costa Zèfir el dia 2 de juliol de 2016 a Miami Platja.
Exp. 2016/173.

2016/850. Aprovar, si s'escau, la contractació dels artistes pels espectacles que es faran
als Sons de Nit a l'Ermita Mare de Déu de la Roca 2016. Exp. 2016/174.
2016/851. Aprovar, si s'escau, la renovació del contracte de manteniment de tres aparells
tallafocs (firewall) de les xarxes informàtiques de l'Ajuntament, l'Oficina Municipal de
Miami Platja i La Policia Local de Mont-roig del Camp. Exp. 2016/175.
2016/852. Encarregar, si s'escau, la redacció de la documentació necessària, per a
complimentar l'expedient de la inspecció periòdica reglamentària efectuada per TÜV
Rheinland, del subministrament elèctric de l'escola de música de Miami Platja. Exp.
2016/176.
2016/853. Encarregar, si s'escau, la redacció de la documentació necessària, per a
complimentar l'expedient de la legalització de la instal·lació de climatització de l'escola
de música de Miami Platja. Exp. 2016/117.
2016/854. Adjudicar, si s'escau, la compra de material per les reparacions de les dutxes
a les platges del municipi. Exp. 2016/178.

9. Serveis territorials: Llicències
2016/855. Desistir, si escau, la concessió de la llicència d'obra major consistent en
l'ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat i canvi d'ús d'una part d'un garatge existent
a l'habitatge. Exp. 33/2015 MA.
2016/856. Desistir, si escau, la concessió de la llicència d'obres per a la construcció d'una
piscina privada. Expedient 16/2015 PI.

10. Afers sobrevinguts
2016/858. Adaptar, si s'escau, l'horari laboral d'entrada i sortida d’un treballador de
l’Ajuntament per la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Exp.528/2016.
2016/857. Aprovar, si s'escau, la memòria valorada de la pavimentació del carrer dels
Carrabiners de la urbanització Mont-roig Badia. Exp. 15/2016 OPAJ.

11. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.
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