Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/31

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1 / d’agost / 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 de data 26 de juliol de 2018.
2. Intervenció. Expedient 9293/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics Expedient 4622/2018. Donar compte, si s’escau, de les
liquidacions de baixes en voluntària i executiva realitzades per Base-Gestió
d’ingressos, corresponents al segon trimestre de 2018.
4. Intervenció. Expedient 1503/2018. Acceptar la subvenció atorgada per la
gestió forestal sostenible, 2017.
5. Intervenció. Expedient 8995/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud a
l’Agència Catalana de l’Aigua de la 3a atribució de fons per les reposicions i
millores dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, exercici 2018.
6. Informàtica. Expedient 7809/2018. Aprovació l’adhesió al conveni de
col·laboració signat entre els Ajuntaments de Tarragona, Amposta, Calafell,
Cambrils, Cunit, Reus, Salou, Tortosa, Valls i Vila-seca, la Diputació de
Tarragona i els Consells Comarcals del Baix Camp i la Ribera d’Ebre, per al
desenvolupament comú de projectes que busquen la millora i l’optimització
dels serveis de tecnologies de la informació i cercar solucions per
l’administració electrònica i ciutats intel·ligents.
7. Impuls Econòmic: Expedient 8445/2018 Aprovar, si s’escau, el Conveni
Específic de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al foment i promoció d'accions
d'emprenedoria i ocupació
8. Esport. Expedient 7983/2018. Aprovació de Conveni entre l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, Eloi Salsench Constancio i Fischer Iberica SAU.
9. contractació.Expedient 8668/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de material
de senyalització per cobrir reparacions i manteniment a la via pública
10.contractació.Expedient 8915/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de new
jerseis de formigó per cobrir necessitats de seguretat als espais festius del
municipi de Mont-roig del Camp.
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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11.Contractació. Expedient 8944/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de jocs
adaptats per a nens amb diversitat funcional i una font d’aigua.
12.Contractació. Expedient 8886/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de disseny del recinte firal de la Fira Cullerada 2018.
13.contractació.Expedient 8315/2018. Adjudicar, si s’escau, el contracte de
manteniment de calderes, radiadors i gas de les cuines de les escoles Mare
de Déu de la Roca i Joan Miró
14.Contractació.Expedient 6955/2018. Aprovar, si s’escau, la 1a. certificació i el
certificat final amb relació a la neteja forestal de 25 metres efectuada a la
urbanització Masos d’en Blader i a la urbanització Solemio
15.Recursos Humans: Expedient 7699/2018. Acceptar, si s’escau, la renúncia
voluntària d’una informadora turística.
16.Recursos Humans. Expedient 8885/2018. Aprovar, si s’escau, la formalització
del conveni en pràctiques d’un alumne del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de
Sistemes Microinformàtics i Xarxes impartit per l’Institut Antoni Ballester
17.Recursos Humans. Expedient 9003/2018. Aprovar, si s’escau, la formalització
del conveni en pràctiques d’un alumne del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de
Sistemes Microinformàtics i Xarxes impartit per l’Institut Antoni Ballester
18.Serveis Jurídics. Expedient 9105/2018. Iniciar, si s’escau, el procediment de
recuperació d’ofici d’un tram del carrer Josep M. Folch i Torres.
19.Activitats.Expedient 403/2016. Concessió d'ampliació de termini per tal
d’esmenar les objeccions i presentar la documentació que manca ja requerida
per a la tramitació de la llicència ambiental de legalització del càmping Els
Prats Village situat a la ctra. Nacional 340, km 1137 de Mont-roig del Camp.
20.Urbanisme. Comunicar, si escau, el compliment de tots els requisits de
formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a l’ampliació
de l’habitatge situat al c. de Nicaragua, núm. 6 de la urbanització Costa del
Zèfir, (expedient 4925/2018 RC_PO).
21.Infraccions. Expedient 9158/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics.
22.Infraccions: Expedient 8240/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
23.Infraccions: Expedient 3667/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
24.Infraccions: Expedient 9170/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
25.Disciplina urbanística. Expedient 4634/2018. Resolució, si escau, el
procediment d’ordre d’execució.
26.Alcaldia. Expedient 8455/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació de la
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya pel programa Treball als Barris
2017.
27.Afers sobrevinguts

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.
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