
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JDGL/2017/17 JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 26 / 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 19 d'abril de 2017 
2. Medi Ambient. Expedient 4055/2017. Donar compte període de setmana 

santa al CAP de Mont-roig i Miami 
3. Medi Ambient. Expedient 3954/2017. Donar compte servei reforç estiu CAP 

de Miami Platja 
4. Intervenció. Expedient 4580/2017.Aprovació, si s’escau, de despeses, 

reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. 
5. Serveis Econòmics: Intervenció General. Expedient 4437/2017. Aprovar, si 

s’escau, la modificació de la liquidació sense variació de la quota per canvi de 
subjecte passiu corresponent a la taxa de cementiri municipal dels nínxols 92 
A, 92 B i 92 C. 

6. Serveis Econòmics. Intervenció. Exp. 4165/2017. Aprovar, si s’escau, la 
justificació de la subvenció concedida pel programa d’intervenció integral al 
Barri de La Florida de Miami Platja –1r període del 2017- 

7. Serveis Econòmics. Intervenció Exp 4530/2017. Aprovar, si s’escau, la 
sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per actuacions 
d’abastament en alta, 2017. 

8. Serveis Econòmics. Intervenció Exp 2504/2017. Sol·licitar, si s’escau, la 
subvenció del programa específic d’inversions PEXI de la Diputació de 
Tarragona. 

9. Serveis Econòmics. Intervenció. Exp.854/2016. Notificar la Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas con cargo al Fondo para el 
Club de Mar de Miami Platja, 2017. 

10.Serveis Econòmics. Intervenció. Expedient 238/2016. Convocatòria i 
concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva 

11.Turisme. Expedient 639/2017. Aprovar, si s’escau, el Conveni de col·laboració 
2017 per realitzar el projecte titulat “El Paisatge dels Genis” 

12.Turisme. Expedient 3089/2017. Aprovar, si s’escau, el Conveni de 

 



 

col·laboració 2017 per la coordinació del servei del Trenet Turístic a 
l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja. 

13.Serveis Socials. Expedient 4463/2017. .Desestimar, si escau, la sol·licitud del 
Centre de dia l’Onada del 30 de març del 2017 

14.Alcaldia. Expedient 1749/2017. Col·laboració econòmica a l'Associació de la 
lluita contra el càncer a les comarques Tarragonines 2017. 

15.Departament d'Ensenyament. Expedient 4607/2017. Transport escolar bus 
CCBC 

16.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. 

17.Recursos Humans. Expedient 3766/2017. Aprovar, si s’escau, el nomenament 
com a funcionària interina fins el cobriment de la plaça pel sistema legal, per 
jubilació de la titular de la plaça d’Auxiliar Administratiu. 

18.Recursos Humans. Expedient 4450/2017. Prorroga de l'excedència Voluntària 
per tenir cura de fills de personal funcionari 

19.Recursos Humans. Expedient 1937/2017. Aprovar, si s’escau, la 
reincorporació de la Sra. M. Glòria Vargas Guijarro, auxiliar administrativa, 
grup C subgrup C2, amb efectes del dia 1 de maig de 2017. 

20.Contractació. Expedient 4364/2017. Reparació del col·lector de l'EDAR 
Costanera 

21.Contractació.Expedient 3890/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’assessorament jurídic extern en matèria urbanística, administrativa i de 
règim local a l’Ajuntament de Mont-roig del camp. 

22.Contractació. Expedient 1376/2017. Aprovar, si s’escau, els treballs tècnics 
consistents en l’elaboració del pressupost, amidaments (amb quadres de 
preu), estudi de seguretat i salut, plecs de condicions i l’elaboració de la part 
escrita i muntatge de memòria per realitzar el projecte executiu d’un tram de 
l’Avinguda Barcelona. 

23.Contractació. Expedient 528/2017. Adjudicar, si s’escau, el programa de 
dones i cooperativisme al barri de La Florida. 

24.Contractació. Expedient 3772/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de 15 
expositors pel Comunica 

25.Contractació. Expedient 1577/2017. Desistir del procediment de resolució del 
contracte de Parc Aquatic flotant de Platja Cristall 

26.Salut Pública. Expedient 4223/2017. Ordre d’execució per salut pública. 
Neteja piscina i jardí habitatge a la plaça Cinquantenari núm. 20 de Miami 
Platja 

27.Salut Pública. Expedient 1781/2017. Ordre d’execució per salut pública c. de 
l'Espígol, 43-B (Polígon 40, parcel·la 25) de la urb. Rustical Mont-roig 

28.Salut Pública. Expedient 4175/2017. Ordre d’execució per salut pública av. de 
Veracruz núm. 79 de Miami Platja. 

29.Residus. Expedient 2792/2017. Residus. Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus a Europa, quarta edició de la campanya Let's Clean up Europe! 

30.Residus. Expedient 812/2017. Residus i neteja viària. Pla de Prevenció de 
Residus del Terme Municipal 

31.Serveis Tècnics. Expeident 4648/2017. Aprovar,si s'escau, el Plec de 
clàusules reguladores del procediment obert per a l'atorgament a tercers, 
d'autoritzacions municipals d'explotació comercial a les platges de Mont-roig 

 



 

del Camp per a la temporada 2017. 

B) Activitat de control
34.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

 




