
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/15 JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 12 / 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 de data 5 d'abril de 2017 
2. Serveis Econòmics. Intervenció. Expedient 4103/2017. Aprovació, si s’escau, 

de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. 
3. Serveis Econòmics: Intervenció General. Expedient 81/2016.Desestimar, si 

s’escau, el canvi de titularitat de les liquidacions de la Taxa per la recollida, 
incineració i eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2013 i 2014 de 
l’habitatge situat al carrer Illes Canàries, 7 1 00 02. 

4. Serveis Econòmics.Intervenció. Expedient 691/2017. Aprovar, si s’escau, 
l’obligació i el pagament de la bestreta sol·licitada per l’Entitat Pública 
Empresarial de Serveis i Obres amb NIF: Q4300325J. 

5. Cadastre. Expedient 1778/2017. Desestimar la pretensió d’anul·lació de 
l’autoliquidació de plusvàlua, atès que està correctament practicada segons la 
normativa tributària d’aplicació. 

6. Educació. Expedient 3919/2017. Aprovar, si escau, la instal·lació de parades 
per a la venda de llibres i roses per la festivitat de Sant Jordi. 

7. Cultura. Expedient 3276/2017. Aprovar, si escau, les bases i l’import 
econòmic dels premis del XXXVI Concurs literari Vila de Mont-roig del Camp 
2017. 

8. Arxiu. Expedient 3151/2017. Aprovar, si s'escau, l'eliminació de documentació 
pública 

9. Contractació. Expedient 2426/2017. Adjudicar, si s’escau, les obres 
d’execució subsidiària consistents en l’enderroc del porxo i una barbacoa 
adossats a veí a l’av. de les Aràlies, núm. 35 B de la urbanització Masos d’en 
Blader. 

10.Contractació.Expedient 3019/2017. Adjudicar, si s’escau, els serveis de 
control de plagues al terme municipal de Mont-roig del Camp 

11.Contractació. Expedient 2520/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
serveis professionals per la realització de 12 cursos de DEA. 

 



 

12.Contractació.Expedient 3669/2017. Contractar, si s’escau, la realització de 
diverses sessions fotogràfiques per a la realització d’un banc d’imatges 
promocional. 

13.Contractació. Expedient 3432/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
varies empreses per la programació de Sant Jordi 2017 

14.Contractació. Expedient 554/2017.Adjudicar, si s’escau, el servei de 
senyalització vertical, horitzontal i carril bici del passeig Marítim i passeig 
Mediterrani. 

15.Infraccions. Expedient 2943/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador 

16.Infraccions. Expedient 3715/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador. 

17.Infraccions. Expedient 3712/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador 

18.Infraccions. Expedient 2942/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador. 

19.Infraccions. Expedient 2924/2017. Incoació, si escau, de procediment 
sancionador ordinari per la presumpta comissió d’una infracció en matèria de 
residus. 

20.Infraccions. Expedient 2959/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador 

21.Infraccions. Expedient 2953/2017. Iniciar, si escau, el corresponent expedient 
sancionador. 

22.Activitats. Expedient 3228/2017. Atorgament ocupació de via pública de 9m2 
per a la venda de pirotècnia del 10 al 25 de juny de 2017 

23.Activitats. Expedient 3145/2017. Atorgament ocupació de via pública de 6m2 
per a la venda de pirotècnia del 14 al 30 de juny de 2017 

24.Activitats. Expedient 3152/2017. Atorgament ocupació de via pública de 9 m2 
per la venda de pirotècnia del 15 al 30 de juny de 2017 

25.Activitas.Expedient 3711/2017. Canvi de titularitat d’un bar i restaurant 
"Aprop" al c/ del Doctor Josep Sagarra, 44-46 de Mont-roig del Camp. 

26.Sanitat Pública. Expedient 2802/2017. Ordre d’execució per salut pública. 
Neteja del solar i pins amb processionària Polígon 16 Parcel·les 115 i 117 de 
Miami Platja 

27.Sanitat Pública. Expedient 3236/2017. Ordre d’execució per salut pública. 
Tractament pins en processionària a l'habitatge situal al c/de Salvador Dalí, 
14 de la urb. Sant Miquel 

28.Obres Majors. Expedient 1516/2017. Concedir, si escau, llicència consistent 
en les obres de condicionament i canvi d’ús d’aparcament d’un local per 
implantar l’activitat de bar , situat al c. d’Amunt núm. 6 

29.Via Pública i Serveis Generals. Expediente 3619/2017. Aprovar, si s'escau, la 
memòria valorada per a la pintura i reparació de la passarel·la sobre el riu 
Llastres. 

30.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3338/2017. Donar compte de l'ofici 
de la Cap d'Unitat de Gestió de Concessions sobre la notificació de la 
resolució del Director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència Catalana 
de l'Aigua de l'arxivament de l'expedient CC206000020 de concessió d'aigües 
subterrànies a favor de Club Bonmont Terres Noves, SL, per a reg de camp 
de golf. 

31.Recursos Humans. Expedient 3345/2017. Deixar sense efecte, si s’escau, el 
complement de productivitat de la Sra. Mentxu Sancho Duch, auxiliar 
administrativa del Departament de Serveis Socials atorgat per la Junta de 

 



 

Govern Local de data 4 d’agost de 2010. 
32.Recursos Humans. Expedient 3852/2017. Aprovar, si s’escau, els 

nomenaments de tres funcionàries interines per execució de programes de 
caràcter temporal i per un període màxim d’un any i mig per a diversos 
departaments de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

33.Recursos Humans. Expedient 3589/2017. Aprovar, si s’escau, el cessament 
de la Sra. Ana M. Herrero Segura, de la plaça d’auxiliar administrativa al 
departament de Medi Ambient, funcionària interina transitòria, grup C, 
subgrup C2, escala d’administració general, per reincorporació de la seva 
titular en situació d’excedència voluntària per interès particular, amb efectes 
des del dia 30 d’abril de 2017. 

34.Recursos Humans. Expedient 3777/2017. Aprovar, si s’escau, el nomenament 
de funcionari interí com a Tècnic Mitjà en Informàtica. 

35.Recursos Humans. Expedient 3790/2017.Aprovar, si s'escau, el cessament 
de la Sra. Maria del Pilar Mendoza Egea, funcionària interina per acumulació 
de tasques al departament de l’OMAC, de la plaça d’auxiliar administratiu, 
grup C2, escala d’administració general. 

36.Recursos Humans. Expedient 3897/2017. Aprovar, si s’escau, les bases 
específiques i la convocatòria pública del procés selectiu per la creació d’una 
borsa de treball d’Animador/a Turístic/a. 

37.Recursos Humans. Expedient 3896/2017. Aprovar, si s’escau, les bases 
específiques i la convocatòria pública del procés selectiu per la creació d’una 
borsa de treball d’Informador/a Turístic/a. 

38.Planejament. Expedient 3446/2017. Liquidació tributària, Liquidar, si escau, la 
taxa corresponent a la tramitació del projecte del Pla Especial Urbanístic en 
Sòl No Urbanitzable per al desenvolupament d’una activitat agrícola, a les 
parcel·les 4-1 i 4-2 del polígon 32 del Terme Municipal de Mont-roig del Camp, 
promogut per Fruites i Verdures Toda. 

39.Ecucació. Expedient 4065/2017. Aprovar, si s'escau, les sol.licituds i les 
tarifes del servei de transport escolar per al curs 2016-2017 presentades pels 
interessats 

40.Educació. Expedient 4154/2017.Aprovar, si s'escau, les sol.licituds i les tarifes 
del servei de transport escolar per al curs 2016-2017 presentades pels 
interessats. 

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
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