
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/16 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 19 / 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 12 d'abril de 2017
2. Intervenció. Expedient 4402/2017. Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 38/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 

pagament de les despeses suportades corresponents al mes de març per 
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.

4. Serveis Econòmics. Expedient 4258/2017. Aprovar, si s’escau, la baixa i nova 
liquidació de la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids 
urbans sense variació de l’import per canvi de subjecte passiu de l’habitatge 
situat al carrer Mèlies, 19 B 00 11.

5. Subvencions. Expedient 242/2016. Aprovar, si s’escau, la justificació i 
reconeixement de l’obligació de les subvencions per impulsar la contractació 
de treballadors aturats a les empreses del municipi de Mont-roig del Camp 
per al 2016 concedides.

6. Departament de Serveis Socials. Expedient 993/2017. Rectificació error de 
transcripció de l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 
2017 d’aprovació de la Convocatòria d’ajuts socials per a l’atenció 
especialitzada de gent gran i/o dependent del municipi de Mont-roig del 
Camp.

7. Contractació. Expedient 2481/2017. Acordar, si s’escau, la compra de 1.100 
boc’n roll’s dins de la campanya de reducció de residus a les escoles del 
municipi de Mont-roig del Camp.

8. Contractació. Expedient 4059/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
castell de focs d’artifici, el servei preventiu de bombers i el servei sanitari 
d’ambulància per la programació de la Fira el dia 4 d’agost de 2017.

9. Contractació. Expedient 4196/2017.Aprovar, si s’escau, la compra de 10 
jaquetes pels agents de la Policia Local.

10.Contractació. Expedient 4060/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
castell de focs d’artifici, el servei preventiu de bombers i el servei sanitari 

 



 

d’ambulància per la programació de la Festa Major Sant Jaume de Miami 
Platja el dia 25 de juliol de 2017.

11.Contractació. Expedient 4057/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació del 
castell de focs d’artifici, el servei preventiu de bombers i el servei sanitari 
d’ambulància per la programació de la Festa de les Pobles el dia 14 d’agost 
de 2017.

12.Contractació. Expedient 3670/2017. Campanya de publicitat a la Cadena Ser 
Tarragona i Ràdio Reus

13.Contractació. Expedient 4166/2017. Aprovar, si s’escau, l’arranjament de les 
rampes d’accés a les torres de salvament de les platges del municipi.

14.Contractació. Expedient 4156/2017.Comprar, si s’escau, 3 dutxes per a les 
platges del municipi.

15.Contractació. Expedient 2872/2017. Treballs d'excavacions per reparar el 
col·lector d'impulsió a l'EDAR Costanera

16.Contractació. Expedient 2810/2017.Adjudicar, si s’escau, l’adquisició de sis 
equips informàtics per a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les seves 
oficines.

17.Contractació. Expedient 2243/2017. Acordar, si s’escau, la compra de quatre 
desfibril·ladors per al terme municipal de Mont-roig del Camp.

18.Contractació. Expedient 69/2016. Requeriment d'esmenes al projecte 
d'execució de dos camps de gespa artificial

19.Activitats.Expedient 647/2017. Canvi de titularitat d’un bar "BB+" a l'av. de 
Cadis, 14, local 1

20.Activitats.Expedient 4194/2017. Canvi de titularitat d’una activitat aparthotel 
vacacional a la zona hotelera de la urbanització Bonmont Terres Noves

21.RRHH. Expedient 3777/2017. Aprovar, si s'escau, el nomenament de 
funcionari interí com a Tècnic Mitjà en Informàtica.

B) Activitat de control
22.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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