
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/32 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 9 / d’agost / 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 2 d'agost de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 9200/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 8993/2017.Aprovar, si s’escau, la divisió de la 

liquidació de la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus sòlids 
urbans de l’exercici 2017 de l’habitatge situat al Ps. Mediterrani, 22 1 00 03.

4. Serveis Econòmics. 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. Serveis Econòmics. Expedient 4635/2017. Acceptar les subvencions 
atorgades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, 2017.

6. Serveis Econòmics. Expedient 5837/2017. Acceptar, si s’escau, de la 
subvenció concedida per a l’Aula de Música, 2016-2017

7. Cadastre. Expedient 9059/2017. Estimar la solicitud de prórroga para 
presentar la documentación necesaria para la liquidación de plusvalía 
(IIVTNU).

8. Contractació. Expedient 8712/2017. Adjudicar, si s’escau, la creació d’una 
pàgina web promocional de turisme.

9. Contractació. Expedient 222/2016. Aprobar, si procede, la 2ª certificación de 
las obras correspondientes al contrato mixto para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado público municipal en el marco del programa de 
ayudas del IDAE.

10.Contractació. Expedient 8973/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les 
activitats previstes per la Festa de les Pobles que es durà a terme els dies 14 
i 15 d’agost de 2017.

11.Contractació. Expedient 9110/2017.Contractar, si s’escau, els serveis jurídics 
per la defensa de l’Ajuntament de Mont-roig en el procediment abreujat 
núm.191/2017 EZEQUIEL GORDO BARROSO.

12.Contractació. Expedient 8453/2017. Aprovar, si s’escau, la proposta 

 



 

d’honoraris presentada pel lletrat, amb DNI ...179-J, per l’assistència lletrada 
en diversos recursos contenciosos administratius en tràmit.

13.Contractació. Expedient 8896/2017. Adjudicar, si s’escau, la reparació de 
l’avaria del vehicle Nissan Kubistar, matricula 0218-DDP, a l’empresa Diesel 
Mont-roig SCP.

14.Contractació. Expedient 6829/2017. Aprovar, si s’escau, la Contractació del 
servei per la modificació del projecte executiu de la Plaça de les Oliveres del 
Barri de La Florida de Miami Platja.

15.Contractació. Expedient 1727/2017. Acordar, si s’escau, la compra i 
instal·lació de dos parallamps a Mont-roig del Camp.

16.Contractació.Expedient 7944/2017. Adjudicar, si s’escau, la compra de 
diversos jocs infantils per a les escoles Mare de Déu de la Roca i Marcel-lí 
Esquius i les llars d’infants Mare de Déu de la Roca i Petete del terme 
municipal de Mont-roig del Camp.

17.Contractació. Expedient 8883/2017. Adjudicar, si s’escau, la compra 20 
unitats de new jersey pel tancament de camins públics per evitar robatoris al 
terme municipal.

18.Recursos Humans. Expedient 7916/2017. Autoritzar, si s’escau, l’adscripció 
temporal en comissió de serveis per ocupar una plaça d’agent de policia de 
l’Ajuntament de Salou, a una Caporal de la Policia Local de Mont-roig del 
Camp.

19.Serveis Socials.Expedient 7407/2017.Denegació sol·licitud supressió plaça 
minusvàlid al C. Badajoz de Miami Platja

20.Disciplina urbanística. Expedient 9049/2017. Ordre d'execució d'obres de 
conservació, rehabilitació o millora

21.Disciplina urbanística. Expedient 5379/2017. Ordre d'execució d'obres de 
conservació, rehabilitació o millora

22.Disciplina urbanística. Expedient 9078/2017. Ordre d'execució d'obres de 
conservació, rehabilitació o millora

23.Disciplina urbanística. Expedient 9101/2017. Ordre d'execució d'obres de 
conservació, rehabilitació o millora

24.Disciplina urbanística. Expedient 9113/2017. Ordre d'execució d'obres de 
conservació, rehabilitació o millora

25.Medi Ambient. Expedient 7815/2017. Ordre d’execució per salut pública c. de 
la Tordera, 11 de la urb. Via Marina

26.Medi Ambient. Expedient 7893/2017. Ordre d’execució per neteja parcel·la i 
piscina c. de Riudecanyes, 12 de Miami Platja

B) Activitat de control
27.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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