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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 20/07/2016 

 

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 13 de juliol de 2016.  

  

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

2. Despatx Oficial: Correspondència 
 

2016/963.  Donar compte de la correspondència rebuda en aquesta dependència. 
 

• Es dóna compte que de la Sentència 189/2016, de data 6 de juliol de 2016, del Jutjat d’Instrucció 

1 Reus (ant. IN-1) envers al judici sobre delictes lleus núm. 126/2016-B interposat per l’Ajuntament 

de Mont-roig del Camp en relació a l’expedient de reclamació de danys RD/003/16.  

 

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 

 

 

3. Serveis a les persones: Cultura 
 

2016/994.  Aprovar, si s'escau, la contractació de diverses empreses especialitzades en el disseny 
gràfic i la compra de globus, amb motiu de la Festa Major de Sant Jaume que tindrà lloc del dia 22 al 
25 de juliol de 2016 a Miami Platja. Exp. 009_FM_2016. 
 

 

4. Serveis a les persones: Infància i Joventut 
 

2016/990.  Aprovar, si s'escau, la realització de l'activitat Piscina Nocturna com a part del programa 
K.DAT Estiu 2016. Exp. 2016/07. 
 

 

5. Serveis Econòmics: Gestió Tributaria 
 

2016/992.  Estimar la sol·licitud de baixes de les liquidacions de plusvàlua (IIVTNU) atès que la 
dissolució i liquidació de societat patrimonial amb adjudicació de bens immobles als socis és un acte 
no subjecte. Exp. PV 14976-14977-14978-14979. 



6. Serveis Econòmics: Intervenció General 
 

2016/975.  Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de 
pagaments. 
 

2016/976.  Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l' Impost sobre l'Increment del valor de 
terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-05. 
 

2016/977.  Aprovar, si s'escau, la liquidació segons conveni de col·laboració signat en data 1 de maig 
de 2012  entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut (GIPSS) per la cessió de l'ús dels espais per la prestació dels serveis de rehabilitació. Exp. 
2015-02. 
 

2016/978.  Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa 
dels drets d'ús de dos nínxols al cementiri de Mont-roig del Camp. Exp. Rec 6626/2016. 
 

2016/980.  Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents 
al mes de juny per l'empresa EMSA. Exp. 06/2016. 
 

2016/981.  Aprovar, si s'escau, l'endós referent a la factura 153/2016 a nom de l'empresa Aunar 
Group 2009 SL.  
 
 

7. Serveis Econòmics: Oficina Econòmica 
 

2016/979.  Aprovar, si s'escau, l'obligació i el pagament de les despeses suportades corresponents 
al mes de juny per l'empresa EMOMSA. Exp. 06/2016. 
 

 

8. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions 
 

2016/991.  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.  
 

 

9. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals 
 

2016/982.  Interposar, si s'escau, recurs de reposició contra la resolució del director de l'Agència 
Catalana de l'Aigua, mitjançant la qual es resol liquidar a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp l'import 
del cànon de l'aigua dels rebuts impagats mal identificats. Exp. 2016/009 ACA_OF. 
 

2016/983.  Modificar, si s'escau, l'adjudicació de la compra de material divers de senyalització per  
cobrir diverses demandes de senyalització. Exp. 2016/187. 
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2016/984.  Adjudicar, si s'escau, la compra de dos splits nous de 4.600 kcal cada un, amb el sistema 
1x1, és a dir Split i compressor per cada unitat de refrigeració pel Jutjat de Pau. Exp. 2016/195. 
 

2016/985.  Contractar, si s'escau, el servei d'impressions del material gràfic de la Fira de Mont-roig 
2016 (Cullerada). Exp. 2016/196. 
 

2016/986.  Aprovar, si s'escau, la contractació de l'edició del llibre de les obres premiades dels premis 
literaris Vila de Mont-roig 2015: Prosa, poesia i categories infantil i juvenil. Exp. 2016/197. 
 

2016/987.  Aprovar, si s'escau, la realització de les activitats previstes per la Fira de Mont-roig del 
Camp 2016. Exp. 2016/198. 
 

2016/988.  Aprovar, si s'escau, la contractació de varies empreses per compra de material de l'Aula 
de Música. Exp. 2016/199. 
 

2016/989.  Adjudicar, si s'escau, la reparació de l'ascensor del Casal d'Avis del c. Major, 4 de Mont-
roig del Camp. Exp. 2016/200. 
 

 

10. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern 
 

2016/996.  Deixar sense efecte, si s'escau, el complement de productivitat d’un treballador, atorgat 
per la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2014. Exp. 87. 
 

2016/997.  Concedir, si s'escau, una gratificació per antiguitat a un treballador en complir-se els 45 
anys de serveis efectius a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Exp. 8/2016. 
 

 

11. Serveis Interns: Secretaria General i Assessoria Jurídica 
 

2016/993.  Aprovar, si s'escau, la convocatòria per cobrir les places de Jutge de Pau titular i suplent 
de Mont-roig del Camp.  
 

 

12. Serveis territorials: Disciplina i sancions 
 

2016/966.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES36/2016VP, 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. 
 

 



2016/967.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES36/2016VP, 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. 
 

2016/968.  Iniciar, si  escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES38/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 
 

2016/969.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador abreujat, expedient 
administratiu ES40/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre 
la tinença d'animals. 
 

2016/970.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES43/2016VP, 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. 
 

2016/971.  Iniciar, si  escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES39/2016GP, com a presumpte responsable d'una infracció de la llei 10/1999 de 30 
de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 

2016/972.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES41/2016VP, 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.  
 

2016/973.  Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador ordinari, expedient 
administratiu ES42/2016VP, 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.  
 
2016/974.  Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat en relació al procediment 
sancionador, expedient administratiu 19/2016 RE, per la comissió d'infraccions en matèria de residus. 
 

 

13. Serveis territorials: Llicències 
 

2016/962.  Comunicar, si s'escau, el compliment dels requisits de formalització del règim de 
comunicació de primera ocupació per a l'ampliació i legalització d'un magatzem i reforma interior de 
l'habitatge . Expedient 2016/12 RC_PO. 
 

2016/964.  Denegar, si s'escau, la renovació de les llicències d'ocupació de via pública amb taules, 
cadires i expositors per l'exercici 2016, per no estar al corrent de pagament de la taxa i requerir 
l'abonament de les taxes corresponents.  
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2016/965.  Concedir, si escau, llicència d'obra major per l'ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat 
(dos trasters). Exp. 2016/011 MA. 
 

2016/995.  Concedir, si escau, llicència consistent en un projecte bàsic per la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat i una piscina. Exp. 15/2016 MA. 
 

2016/998.  Autoritzar, si s'escau, la instal·lació de les atraccions i l'exercici de venda no sedentària 
per la Fira de Mont-roig del Camp que es celebrarà els dies 4 a la tarda, 5, 6 i 7 d'agost de 2016. 
 
2016/999.  Autoritzar, si s'escau, la instal·lació de la caseta de tir per a les Festes de Sant Jaume que 
es celebraran a Miami Platja els dies 22 de juliol a la tarda, 23, 24 i 25 de juliol de 2016. 
2016/920.  Comunicar, si s'escau, el compliment de tots els requisits de formalització del règim de 
comunicació de primera ocupació per a la construcció d'una nau comercial. Expedient 2016/8 RC_PO. 
 

2016/873.  Comunicar, si s’escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim de 
comunicació de primera ocupació per a la construcció d'un porxo i una edificació auxiliar. Expedient 
2016/07 RC_PO. 
 

 

14. Afers sobrevinguts 
 
 
15. Precs i preguntes 
 

El president aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 


