
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/11 JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 15 / 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 8 de març de 2017. 
2. Medi Ambient. Expedient 2760/2017. Donar compte l'aprovació del programa 

relatiu a la contractació de publicitat a mitjans municipals per al foment dels 
serveis de recollida selectiva. 

3. Administració de la Policia Local. Expedient 462/2017. Donar compte de la 
Visita del Síndic de Greuges de Catalunya a la Comissaria de Policia Local. 

4. Serveis Econòmics. Intervenció General. Expedient 2708/2017.Aprovar, si 
s’escau, la devolució i divisió de la liquidació de la taxa per la recollida, 
incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2016 de 
l’habitatge situat al Ps. Mediterrani, 22 1 00 03. 

5. Cadastre. Expedient 2521/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per 
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU). 

6. Contractació. Expedient 2449/2017. Aprovar, si s’escau, l’adequació de les 
oficines de la Regidoria d’Impuls Econòmic. 

7. contractació.Expedient 2684/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de 120 
caixes (600 paquets de 500 folis cada paquet) de paper de fotocopiadora per 
les oficines de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 

8. Contractació. Expedient 2627/2017. Aprovar, si s’escau, els actes previstos 
per dur a terme la Festa Major de Sant Josep 2017, que es durà a terme els 
dies 17, 18, 19 i 20 de març a Miami Platja. 

9. Contractació.Expedient 2670/2017. Aprovar, si s’escau, el lloguer de 2 mòduls 
per a cobrir el servei de Vigilància i Salvament a les platges del municipi: La 
Casa dels Lladres i Cala dels Vienesos 

10.Contractació. Expedient 115/2016. Declarar deserta, si s’escau, la 
contractació del servei de vigilància, organització y senyalització dels dos 
mercats setmanals i del mercat d’estiu de Mont-roig del Camp. 

11.Recursos Humans. Expedient 2542/2017. Reducció de Jornada Laboral per 
Cura d’un Fill/A 

 



 

12.Recursos Humans. Expedient 2299/2017. Aprovar, si s’escau, el 
reconeixement de serveis previs a la Sra. Rosa M. Guerrero Colorado, 
funcionaria de carrera i que actualment ocupa la plaça d’administrativa 
interina al departament de Contractació i Serveis Públics de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp. 

13.Recursos Humans. Expedient 855/2016. Contractació d'un Oficial de 1ª per al 
programa Treball al barri 2016, subvencionat pel SOC 

14.Recursos Humans.Expedient 1483/2017.Desestimar el transport municipal 
per realitzar els desplaçaments de Mont-roig a Miami 

15.Recursos Humans. Expedient 1479/2017. Concedir, si s’escau, una 
gratificació per antiguitat a la Sra. Inés Serrano Lavid en complir-se els 30 
anys de serveis efectius a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

16.Recursos Humans. Expediente 2616/2017. Excedencia Voluntaria por Interés 
Particular. 

17.Recurs Humans. Expedient 1484/2017. Desestimar, si s’escau, el 
reconeixement del complement de responsabilitat per realitzar tasques de 
superior categoria, dedicació i especial dificultat tècnica, al Sr. Ezequiel Gordo 
Barroso, caporal de la Policia Local. 

18.Activitats. Expedient 2276/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 52 

19.Activitats. Expedient 160/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses o vetlladors 

20.Activitats. Expedient 2309/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 60 

21.Activitats. Expedient 2302/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 59 

22.Activitats. Expedient 2287/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 54 

23.Activitats. Expedient 2262/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 51 

24.Activitats. Expedient 2314/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 61 

25.Activitats. Expedient 2291/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 57 

26.Activitats. Expedient 1103/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses o vetlladors 

27.Activitats. Expedient 2297/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària- Parada 58 

28.Activitats. Expedient 2279/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la 
venda ambulant o no sedentària-Parada 53 

29.Infraccions. Expedient 474/2016. Expedient sancionador incoat contra Silvio 
Rolando Da Costa Carvalho per la comissió d’infraccions en matèria de 
tinença d’animals 

30.Infraccions. Expedient 1966/2017. Expedient sancionador incoat contra José 
Gallés García, per la comissió d’una presumpta infracció recollida a 
l’Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de 
Mont-roig del Camp. 

31.Infraccions. Expedient 60/2017. Expedient sancionador incoat contra Aitor 
Benítez Barrientos per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals 

32.Infraccions. Expedient 1036/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Estanislao Gómez Valdepeñas, per la comissió d’infraccions en matèria de 

 



 

tinença d’animals 
33.Infraccions. Expedient 1021/2017. Expedient sancionador incoat contra 

Enrique Lorca Valero, per la comissió d’una presumpta infracció recollida a 
l’Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de 
Mont-roig del Camp. 

34.Infraccions. Expedient 69/2017. Expedient sancionador incoat contra Jordi 
Montserrat Arévalo per la comissió d’infraccions recollides a l’Ordenança 
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 
Camp. 

35.Infraccions. Expedient 73/2017. Expedient sancionador iniciat contra César 
Benítez Raez per la comissió d’infraccions en matèria de tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos 

36.Infraccions. Expedient 1101/2017. Expedient sancionador incoat contra Agustí 
Calbet Güell, per la comissió d’infraccions en matèria de tinença d’animals. 

37.Infraccions. Expedient 1022/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Catalin Constantin Stanciu, per la comissió d’una presumpta infracció 
recollida a l’Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais 
públics de Mont-roig del Camp. 

38.Infraccions. Expedient 63/2017. Expedient sancionador incoat contra Iris 
Soraia Armas Rocha per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals. 

39.Infraccions. Expedient 1037/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Andrés Ruiz Santos, per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals. 

40.Infraccions. Expedient 71/2017. Expedient sancionador incoat contra Eugenio 
Perera Jaramago per la comissió d’infraccions recollides a l’Ordenança 
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 
Camp. 

41.Infraccions. Expedient 1107/2017. Expedient sancionador incoat contra Javier 
Bolos Rodríguez, per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals. 

42.Infraccions. Expedient 467/2016. Expedient sancionador incoat contra Silvio 
Rolando Da Costa Carvalho per la comissió d’infraccions recollides a 
l’Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de 
Mont-roig del Camp. 

43.Infraccions. Expedient 2073/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Ismael Sabaté Gallardo, per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals. 

44.Infraccions. Expedient 62/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Francisco Ruiz Gómez Pastrana per la comissió d’infraccions recollides a 
l’Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de 
Mont-roig del Camp. 

45.Infraccions. Expedient 873/2016. Expedient sancionador incoat contra 
Thomas Herbert Alt per la comissió d’infracció recollida a l’Ordenança 
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 
Camp. 

46.Infraccions. Expedient 1046/2017. Expedient sancionador incoat contra María 
Teresa Rodríguez Ferrer, per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals. 

47.Infraccions. Expedient 627/2016. Expedient sancionador incoat contra 
Patricia Garrido García per la comissió d’infraccions en matèria de tinença 
d’animals 

 



 

48.Infraccions. Expedient 2030/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Jonatan Gironès Cruz per la comissió d’infraccions en matèria de tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 

49.Infraccions. Expedient 616/2016. Expedient sancionador incoat contra Javier 
Gómez Ferré per la comissió d’infraccions recollides a l’Ordenança 
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 
Camp. 

50.Infraccions. Expedient 2028/2017. Expedient sancionador incoat contra Ana 
Caballero Gómez per la comissió d’infraccions en matèria de tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos 

51.Infraccions. Expedient 64/2017. Expedient sancionador incoat contra Ignacio 
Carbonell de Barnola per la comissió d’infraccions recollides a l’Ordenança 
reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del 
Camp. 

52.Infraccions. Expedient 1983/2017. Expedient sancionador incoat contra 
Jonathan Bodaer, per la comissió d’una presumpta infracció recollida en el 
Reglament d’armes. 

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: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Mont-roig del Camp
	2017-03-14T13:59:27+0100
	Mont-roig del Camp
	CPISR-1 C Octavi Anguera Ortiga
	Ho accepto




