
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2018/1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 3 / de gener / 2018 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. Serveis Econòmics. Expedient 14087/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 14067/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud a 

l’Agència Catalana de l’Aigua de la prestació per les despeses de 
manteniment de les instal·lacions de sanejament de Mont-roig del Camp per 
al 2018.

4. Serveis Econòmics. Expedient 13839/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació 
de la liquidació sense variació de la quota per canvi de subjecte passiu 
corresponent a la taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus 
sòlids urbans de l’habitatge situat a l carrer Crisantems, 14 1 00 04.

5. Cadastre. Expedient 14005/2017. Estimar la sol·licitud de pròrroga per 
presentar la documentació necessària per la liquidació de plusvàlua (IIVTNU).

6. Serveis Socials.Expedient 12764/2017. Convocatòria d’ajuts socials per a 
l’atenció especialitzada de gent gran i/o dependent del municipi de Mont-roig 
del Camp/convocatoria de ayudas sociales para la atención especializada a 
gente mayor y/o dependiente del municipio de Mont-roig del Camp

7. Contractació. Expedient 222/2016. Aprobar, si procede, la 7ª 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.

8. Contractació Expedient 13998/2017. Aprovar el lloguer, si s’escau, d’un 
vehicle de cinc places, necessari per les obres de reparació de diversos 
espais públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al Pla 
d’Ocupació 2017.

9. Contractació Expedient 13947/2017. Aprovar el lloguer, si s’escau, d’un 
vehicle de cinc places amb baca, necessari per les obres de pintat del 
mobiliari urbà de zones verdes i espais públics al terme municipal de 
Mont-roig del Camp, corresponent al Pla d’Ocupació 2017.

 



 

10.Contractació Expedient 13938/2017. Aprovar, si escau, la compra de mobiliari 
d’oficina a l’empresa Estil·lisme i Mobiliari 1974 S.L.

11.Contractació Expedient 13996/2017. Aprovar el lloguer, si s’escau, d’un 
vehicle de cinc places, necessari per les obres d’arranjament de zones verdes 
i arbrat viari al terme municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al Pla 
d’Ocupació 2017.

12.Contractació. Expedient 13995/2017. Aprovar el lloguer, si s’escau, d’un 
vehicle de sis places, necessari per les obres de neteja de vials, zones verdes 
i espais públics al terme municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al 
Pla d’Ocupació 2017.

13.Contractació. Expedient 69/2016. Aprovar, si s’escau, la 4a. i ultima 
certificació i l’acta de preus contradictoris de la realització de dos camps de 
futbol de gespa artificial al municipi de Mont-roig del Camp.

B) Activitat de control
14.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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