Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/14

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

5 / d’abril / 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
2. Administració de la Policia Local. Expedient 3230/2017. Donar compte de la
felicitació a un agent d'aquesta unitat.
3. Serveis Econòmics. Intervenció. Expedient 3676/2017. Aprovació, si s’escau,
de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
4. Serveis Econòmics. Intervenció. Expedient 425/2017. Aprovar, si s’escau, el
padró fiscal corresponent a l’ Impost sobre l’Increment del valor de terrenys
de naturalesa urbana.
5. Educació. Expedient 3843/2017. Aprovar, si escau, la sol·licitud del Sr. R. R.
M. de modificació de la modalitat d’ús del servei escolar de la llar d’infants de
titularitat municipal Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp per al
curs 2016-2017.
6. Educació. Expedient 3756/2017. Aprovar, si escau, la instal·lació de parades
per a la venda de llibres i roses per la festivitat de Sant Jordi.
7. Contractació. Expedient 3614/2017. Contractar, si s’escau, el servei de
prevenció aliè pel que fa a les especialitats tècniques per l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
8. Contractació.Expedient 3455/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació per la
programació d’espectacles taurins previstos els dies 22 i 23 de juliol a la plaça
del Cinquantenari de Miami Platja dins la programació de la Festa Major de
Sant Jaume 2017.
9. Contractació. Expedient 3666/2017. Contractar, si s’escau, l’adquisició de
drets de reproducció múltiple de 30 imatges d’arxiu fotogràfic.
10.Contractació.Expedient 3445/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de 12.000
sobres amb el logo per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
11.Contractació. Expedient 2032/2017. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de 7
subscripcions anuals de programari “CAD” per a l’àrea de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
12.Contractació. Expedient 3341/2017. Contractar, si s’escau, una campanya de
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publicitat a la emissora de ràdio Rac1 Tarragona i a la Guia d’Oci Que Fem?.
13.Contractació. Expedient 3649/2017. Adjudicar, si s’escau, la reparació de
l’avaria del vehicle Citroën C3, matricula 5812-DYY, a l’empresa Diesel
Mont-roig SCP.
14.Contractació. Expedient 971/2017. Resolució del contracte d'esponsorització
eternal running
15.Planejament. Expedient 3442/2017. Liquidació tributària. Liquidar, si escau, la
taxa corresponent a la tramitació del PEU en SNU Regulació i ordenació de
les activitats agrícoles i de les edificacions a la Parcel·la 15, Polígon 51 de
Mont-roig del Camp.
16.Llicències. Expedient 1673/2017. Concedir, si escau, la llicència consistent en
la construcció d'una piscina d'ús privat, a l’habitatge situat al c. dels Xops
núm. 7 (Expedient 1673/2017 PI).
17.Llicències. Expedient 209/2016. Concedir, si escau, llicència consistent en la
construcció de 5 habitatges amb piscina comunitària, situat a l’av. de la Platja
Cristall, núm. 15.
18.Disciplina urbanística. Expedient 61/2016. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
19.Disciplina urbanística. Expedient 351/2016. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
20.Subvencions. Expedient 1765/2017. Convocatòria i concessió de
subvencions per procediment de concurrència competitiva
21.Impuls Econòmic.Expedient 2599/2017. Convocatòria de subvencions per
impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi
per l'any 2017
22.Impuls Econòmic Expedient 2601/2017. Aprovar la convocatòria de
subvencions per impulsar l'emprenedoria al municipi per a l'any 2017
B) Activitat de control
---

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.
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C) Precs i preguntes
---

