Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/18

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

2 / de maig / 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 25 d'abril de 2018
2. Serveis Econòmics. Expedient 4934/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Intervenció. Expedient 4906/2018. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de
subvenció mitjançant l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona per diverses
actuacions del 2018.
4. Intervenció. Expedient 11550/2017. Aprovar, si s’escau, la justificació i el
pagament de la subvenció per al foment de l’esport del 2017 atorgada a
diverses associacions de Mont-roig del Camp.
5. Intervenció. Expedient 1062/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació de les
millores sol•licitades a l’Agència Catalana de l’Aigua dels sistemes de
sanejament de Mont-roig del Camp per l’any 2018.
6. Contractació. Expedient 4573/2018. Contractar, si s’escau, banderoles
publicitàries per a la Ruta de la Tapa.
7. Contractació.Expedient 4328/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació d’una
orquestra pel ball de la festa de les Pubilles 2018, que es durà a terme el dia
12 de maig al poliesportiu municipal de Mont-roig del Camp.
8. Recursos Humans: Expedient 12837/2017. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de serveis previs al funcionari interí, Cap de Serveis Socials,
grup A2, escala d’administració Especial de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
9. Recursos Humans: Expedient 4920/2018. Encarregar, si s’escau, l’exercici de
la secretaria dels Consells d’Administració de l’Entitat pública empresarial de
serveis i obres de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Nostreserveis, i de
l’Entitat pública empresarial de gestió del cicle complert de l’aigua de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Nostraigua, a un funcionari municipal.
10.Recursos Humans: Expedient 2051/2018. Rectificar, si s’escau, els errors
materials, de fet o aritmètics en la transcripció del punt número 9 dels fets de
l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2018.
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
--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.
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11.Secretaria. Expedient 4672/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de la parcel·la
de superfície 1406’71 m2, referencia cadastral 43093A02700169, situada al
carrer d’Amunt, 82 de Mont-roig del Camp, per utilizar-la com a aparcament
de vehicles.
12.Secretaria. Expedient 4526/2018. Aprovar, si s’escau, el lloguer de la finca
amb referència cadastral 2462910CF3426S0000FG, situada a la zona de les
Pobles, propietat de la Sra. Montserrat Pascual Cabré, per utilitzar-la com a
aparcament de vehicles per tal de poder accedir a la platja de la zona de les
Pobles
13.Obra Pública. Expedient 4769/2018. Aprovar inicialment, si s’escau, el
projecte de construcció de la xarxa de pluvials de l’avinguda de Catalunya.
14.Obra Pública. Expedient 4689/2018. Aprovar inicialment, si s’escau, la
memòria valorada per la reforma i ampliació de la cuina de l’escola Mare de
Déu de la Roca de Mont-roig del Camp.
15.Disciplina urbanística. Expedient 2280/2018. Desestimar, si escau, la
denúncia presentada en relació a les diverses obres realitzades a la parcel·la
situada al c. Bertran de Castellet núm. 19 de la urbanització El Casalot.
16.Disciplina urbanística. Expedient 2472/2017. Sobreseure, si escau, el
procediment iniciat per restauració de la legalitat.
17.Disciplina urbanística. Expedient 2274/2018. Iniciar, si escau, el procediment
de restauració de la legalitat urbanística.
18.Disciplina urbanística. Expedient 4614/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador a causa d’una presumpta infracció urbanística.
19.Disciplina urbanística. Expedient 2477/2017. Resolució, si escau, del
procediment sancionador a causa d'una presumpta infracció urbanística.
20.Disciplina urbanística. Expedient 11310/2017. Resolució, si escau, del
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat.
21.Infraccions: Expedient 11891/2017. Resolució, si escau, del procediment
sancionador iniciat en matèria de tinença d’animals.
22.Infraccions. Expedient 12313/2017. Resolució, si escau, del corresponent
procediment sancionador iniciat.
23.Infraccions: Expedient 4815/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.
24.Infraccions: Expedient 4817/2018. Iniciar, si escau, el corresponent
procediment sancionador en matèria de residus.

