
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/23 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 7 / de juny / 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 31 de maig de 2017
2. Serveis Econòmics. Expedient 6656/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 479/2016. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 

pagament de les despeses suportades corresponents a la liquidació de les 
empreses municipals EMSA i EMOMSA.

4. Serveis Econòmics. Expedient 5041/2017. Aprovar la justificació de la 
subvenció pel manteniment del Jutjat de Pau, 2016

5. Serveis Econòmics. Expedient 6585/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció 
pel manteniment del Jutjat de Pau durant el 2017.

6. Recursos Humans. Expediente 6149/2017. Inici del contracte del personal 
laboral fix-discontinu de la Unitat de Turisme pel període estival 2017

7. Contractació.Expedient 6444/2017. Aprovar, si s’escau, la compra de 86m 
lineals de travesses de fusta, per tal d’adequar la zona de jocs infantils del 
Passeig Mediterrani, a l’alçada de l’Edifici Bahia Palace III.

8. Contractació. Expedient 6433/2017. Adjudicar, si s’escau, la compra de 300 
vinils, A3, amb laminat UVI mate, per millora la recollida de voluminosos al 
servei de recollida de residus municipals.

9. Contractació.Expedient 6476/2017. Contractar, si s’escau, la impressió de 
Guia de Platges 2017

10.Contractació. Expedient 5974/2017. Reparació dels mòduls de les platges
11.Contractació. Expedient 4648/2017. Modificar, si s’escau, les activitats 

establertes a les instal·lacions 7 i 8 relacionades als plecs per l’atorgament a 
tercers d’autoritzacions municipals d’explotació comercial a les platges de 
Mont-roig del Camp per a la temporada 2017.

12.Contractació.Expedient 11/2016. Aprovar, si s’escau, la 1a i única certificació, 
l’acta de preus contradictoris, l’acta de recepció del subministrament i el 
certificat final d’obra de la reparació dels parcs del municipi de Mont-roig del 
Camp- Fase 2

 



 

13.Mobilitat. Expedient 5685/2017. Aprovar, si escau, realitzar la senyalització 
provisional de dos passos alternatius de vianants a la avinguda Barcelona, 
143 i 204 del nucli de Miami Platja

14.Disciplina urbanística. Expedient 1293/2017. Ratificar, si escau, la suspensió 
de les obres en curs d’execució.

15.Disciplina Urbanística. Expedient 6566/2017. Requerir, si s’escau, de 
l’immoble situat al polígon 8 parcel·la 31 de Mont-roig del Camp, la poda de la 
vegetació que delimita les finques respecte al camí.

16.Disciplina urbanística. Expedient 44/2016. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

B) Activitat de control
17.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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