Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/53

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

2 / de gener / 2019 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 27 de desembre de 2018.
2. Intervenció. Expedient 10075/2018. Aprovar, si escau, el reconeixement de
l’obligació de les indemnitzacions dels grups polítics per la segona anualitat
de l’exercici 2018.
3. Secretaria. Expedient 14630/2018. Aprovació de la cessió d’ús dels pous 5 i 6
de la Urb. Bonmont
4. Recursos Humans: Expedient 13557/2018. Comunicar, si s’escau, a una
Administrativa interina, que no es possible abonar les diferències salarials per
realitzar funcions de suplència de la companya de la Unitat de Contractació.
5. Recursos Humans: Expedient 13468/2018. Abonar, si s’escau, en concepte
de productivitat, les diferències salarials per realitzar funcions de major
categoria per suplència de la Coordinadora de Joventut.
6. Infraccions. Expedient 8638/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
7. Infraccions. Expedient 13662/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment Sancionador en matèria del bon ús de la via pública i els espais
públics de Mont-roig del Camp.
8. Activitats. Expedient 3315/2017. Declarar conclòs, si escau, el procediment
d’esmena de deficiències incoat per la verificació del compliment de la
legalitat vigent de l’activitat de bar a l’av. Barcelona, 40 de Miami Platja
9. Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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NOTIFICACIÓ

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.
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