
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/41 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 11 / d’octubre / 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 4 d'octubre de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 11358/2017 Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments
3. Serveis Econòmics. Expedient 11287/2017. Aprovar, si s’escau, la modificació 

de la liquidació de la Taxa per entrada i sortida de vehicles a través de les 
voreres i reserva de la via pública per aparcament de l’exercici 2013, sense 
variació de la quota per error en el subjecte passiu.

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 10482/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
de fraccionament de pagament de la sanció de l’expedient número 
2939/2017, infracció en matèria de tinença d’animals.

6. Serveis Econòmics Expedient 10535/2017. Aprovar, si escau, el conveni de 
col•laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció 
d’animals perduts i abandonats, entre el Consell Comarcal del Baix Camp i 
l’Ajuntament, 2016

7. Serveis Econòmics. Expedient 11278/2017. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud 
de subvenció al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per 
l’adquisició de mobiliari per a les biblioteques públiques, 2017 i 2018.

8. Serveis Econòmics. Expedient 3169/2017. Aprovar, si s’escau, les factures de 
manteniment del servei de sanejament dels sistemes de sanejament de 
Mont-roig del Camp, de maig, juny i juliol del 2017.

9. Promoció Econòmica. Expedient 10788/2017. Sol·licitud aprovació Preu 
Públic

10.Educació. Expedient 9673/2017. Aprovar, si s'escau, la modificació de tarifa 
de transport escolar del Consell Comarcal del Baix Camp, curs 2017-2018, 
per l'alumne S.K.

11.Educació. Expedient 11250/2017. Aprovar, si s'escau, la baixa del servei de 

 



 

transport escolar del Consell Comarcal del Baix Camp, pel curs 2017-2018 a 
l'alumne G.J.B.

12.Educació. Expedient 11294/2017. Aprovar, si s'escau, la baixa del servei de 
transport escolar del CCBC de C.G.F.

13.Educació. Expedient 11372/2017. Aprovar, si escau, la modificació d’aplicació 
de tarifes del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, per l’alumne 
D. O. G.

14.Educació. Expedient 11390/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud i la tarifa 
del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, de l’alumne B. L.

15.Educació. Expedient 11200/2017. Alta transport escolar, autobús municipal, 
curs 2017-2018 de l'alumne M.C.

16.Educació. Expedient 11346/2017. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes 
del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, dels alumnes S. i T. F.

17.Educació. Expedient 11015/2017. Aprovació de conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp per al Pla Educatiu d'Entorn

18.Contractació. Expedient 8389/2017. Aprovar, si s’escau, la memòria valorada 
i l’adjudicació dels treballs per a la impermeabilització de la façana del 
poliesportiu de Miami Platja.

19.Contractació. Expedient 10682/2017. Adjudicar, si s’escau, els treballs de 
manteniment i reforç del pas de vianants i de la senyalització de trànsit a la 
rasa Ximet de Mont-roig del Camp.

20.Contractació. Expedient 10943/2017. Contractar, si s’escau, els serveis 
necessaris per a la realització de la campanya de tardor “Fes Puenting”.

21.Contractació. Expedient 10916/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
les diferents empreses per tal de poder celebrar la segona jornada de la Festa 
de la Infància a Mont-roig del Camp i Miami Platja el proper dia 19 de 
novembre de 2017.

22.Infraccions. Expedient 1021/2017. Resolució, si escau, del corresponent 
procediment sancionador iniciat.

23.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 4422/2017. Donar compte, si 
s'escau, de la comunicació de la revocació del cobrament de BASE.

24.Recursos Humans. Expedient 11282/2017. Declarar, si s’escau, en situació 
administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitat a un agent de la 
Policia Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb efectes del dia 29 
de setembre de 2017.

B) Activitat de control
25.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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