
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2017/25 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 21 / 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 14 de juny de 2017.
2. Serveis Econòmics. Expedient 7326/2017. Aprovació, si s’escau, de 

despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 38/2017. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el 

pagament de les despeses suportades corresponents al mes de maig per 
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.

4. Serveis Econòmics Expedient 5856/2017. Acceptar, si s’escau, la subvenció 
en espècie atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per l’adquisició de novetats editorials en català per a les 
biblioteques públiques.

5. Serveis Jurídics. Expedient 729/2016. Donar compte de la resolució de la 
denúncia interposada al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles, en relació 
als correbous de l'any 2016

6. Recursos Humans. Expedient 6648/2017. Ampliació de la jornada laboral d'1 
hora setmanal de dos dinamitzadors de joventut

7. Recursos Humans. Expedient 3232/2017. Desestimar, si s’escau, les 
peticions efectuades per les seccions sindicals SUCPOL i SPPM-CAT de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

8. Recursos Humans. Expedient 6834/2017. Fusionar, si s’escau, les dues 
borses de treball existents per cobrir les vacants de les places d’Auxiliar 
Administratiu en una de sola.

9. Recursos Humans. Expedient 6085/2017. Comunicar el procediment sobre 
les peticions de diverses comissions de serveis sol.licitades per un Agent de 
la Policia Local

10.Contractació.Expedient 7095/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de 
l’activitat de la festa de Cap d’any de Mont-roig del Camp 2017.

11.Contractació. Expedient 7052/2017. Aprovar, si s’escau, la contractació de les 
activitats previstes per la Festa de la Nacional 340 emmarcada dins la 
programació de la Festa Major de Sant Jaume el dia 22 de juliol de 2017.

 



 

12.Contractacio. Expedient 6665/2017. Verificació etilòmetre evidencial de la 
Policia Local

13.Disciplina urbanística. Expedient 6917/2017. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.

14.Disciplina urbanística. Expedient 7219/2017. Requerir, si procede, de la 
vivienda situada en el pg. del Marítim, núm. 26 de Miami Platja, derribar la 
valla y hacerla de nuevo, podar las ramas que invaden la via pública y en la 
propiedad vecina, mantenerlo en correctas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornamento público.

15.Disciplina urbanística. Expedient 1308/2017. Resolució, si escau, del 
procediment sancionador 1308/2017, a causa d’una presumpta infracció 
urbanística.

16.Disciplina urbanística. Expedient 6915/2017. Iniciar, si escau, el procediment 
de restauració de la legalitat urbanística.

17.Disciplina urbanística. Expedient 1307/2017. Resolució, si escau, del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.

18.Activitats. Expediente 7475/2017. Atorgament llicèncis d'ocupació temporal 
de les platges del municipi (PA)

19.Activitats. Expediente 216/2016. Atorgament de llicències d'ocupació 
temporal de les platges del municipi durant temporada turística 2017

B) Activitat de control
20.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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