
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/10 JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 8 / de març / 2017 a les 11:00

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament
 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 de març de 2017. 
2. Intervenció. Expedient 2500/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. 
3. Intervenció. Expedient 2216/2017. Aprovar, si escau, l’adhesió de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Tarragona, amb què s'estableix el Pla 
extraordinari d'assistència financera local 2017 

4. Cadastre. Expedient 2236/2017. Estimar la sol·licitud d’equiparar el títol de 
família monoparental, categoria Especial, a la de família nombrosa en relació 
als beneficis fiscals a aplicar a l’IBI. 

5. Cadastre. Expedient 630/2017. Estimar la baja de liquidacions de plusvalía 
municipal, por duplicidad. 

6. Pla de Barris.Expedient 2485/2017- Aprovació del Pla Financer per la 
concessió de la pròrroga extraordinària de 2 anys (2016-2018) del Projecte 
d'Intervenció Integral del Barri de La Florida de Miami Platja. 

7. Educació. Expedient 2393/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’aplicació de 
la tarifa reduïda del servei escolar de les llars d’infants de titularitat municipal 
per al curs 2016-2017 presentada per la Sra. Alícia Berga Comas. 

8. Educació. Expedient 2369/2017. Conveni amb el Departament d’Educació per 
a la creació de l’oficina municipal d’escolarització 

9. Contractació. Exp 836/2016. Conveni amb els avis per la gestió del Bar del 
Centre Polivalent de MIami. 

10.Contractació.Expedient 2024/2017. Aprovar, si s’escau, la realització del Pla 
de Formació 2017. 

11.Contractació. Expedient 1990/2017. Contractar, si s’escau, el tractament 
preventiu contra la legionel.la als edificis municipals i zones verdes del terme 
municipal de Mont-roig del Camp pel període de març de 2017 a març de 
2018. 

 



 

12.contractació. Expedient 2201/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
servei de suport d’assistència al Departament d’Alcaldia en tasques de 
comunicació 

13.Contractació. Expedient 1044/2017. Acordar, si s’escau, l’adjudicació per a 
les activitats d’educació ambiental a les escoles del municipi de Mont-roig del 
Camp. 

14.Contractació. Expedient 986/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
disseny d’una campanya de difusió de l’administració electrònica. 

15.Contractació. Expedient 2354/2017. Comprar, si s’escau, 4 pals per a les 
banderes de les platges del municipi. 

16.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 2132/2017. Aprovar la despesa, si 
s'escau, amb Endesa Distribución Eléctrica, per a la retirada del centre de 
transformació elèctrica del carrer Països Catalans de Mont-roig del Camp. 

17.Recursos Humans. Expedient 1481/2017. Aprovar, si s’escau, el 
reconeixement de serveis previs a la funcionària interina, Elvira Eva Mena 
Lomas, auxiliar administrativa del departament de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

18.Disciplina Urbanística. Expedient 1453/2017. Enretirar runa existent del tram 
de mur caigut i reparar tanca perimetral situat a l'av. de les Palmeres, 58 de 
Miami Platja. 

19.Disciplina urbanística.Expedient 350/2016. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística. 

20.Disciplina urbanística.Expedient 60/2016.Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística 

21.Llicències. Expedient 1187/2017. Comunicació prèvia de Primera Ocupació 
situat c. de les Dàlies, núm. 22 urbanització Masos d'en Blader. 

B) Activitat de control
Afers sobrevinguts

C) Precs i preguntes
---

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la 
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder 
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la 
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Mont-roig del Camp
	2017-03-07T13:42:44+0100
	Mont-roig del Camp
	CPISR-1 C Octavi Anguera Ortiga
	Ho accepto




