Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/34

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 / 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 16 d'agost de 2018.
2. Intervenció. Expedient 9911/2018. Aprovació, si s’escau, de despeses,
reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 1505/2018. Aprovar, si s’escau, l’obligació i el
pagament de les despeses suportades corresponents al mes de juliol per
l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis.
4. Expedient 7801/2018. Concessió de Subvenció per Concurrència Competitiva
a entitats culturals, 2018
5. Impuls Econòmic: Expedient 1270/2018. Aprovar, si s’escau, la justificació i
reconeixement de l’obligació de la subvenció per impulsar la contractació de
treballadors aturats a les empreses del municipi de Mont-roig del Camp per al
2018 concedida al senyor Javier A. Colman Mesa
6. Impuls Econòmic: Expedient 1275/2018. Aprovar, si s’escau, la concessió de
subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
per al 2018 al senyor David Alfanjarín Vallverdú
7. Contractació.Expedient 9906/2018. Aprovar, si s’escau, el servei de redacció
del Pla d’Autoprotecció per al Casal Jove K1 de Mont-roig del Camp.
8. Contractació. Expedient 8916/2018. Aprovar, si s’escau, la compra i
instal·lació d’un aparell d’aire condicionat per a la Policia Local.
9. Contractació.Expedient 9642/2018. Aprovar, si s’escau, l’expedient per la
contractació del servei per al tractament preventiu contra la legionel·la als
edificis municipals, zones verdes i dutxes de les platges del terme municipal
de Mont-roig del camp, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
prescripcions tècniques i obrir la licitació corresponent.
10.Contractació. Expedient 9573/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 85
unitats de joguina mòbil per penjar.
11.Contractació.Expedient 9893/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’organització de la sortida jove a Disneyland i París del programa
Tok’l2 2018 segon semestre.
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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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12.Recursos Humans: Expedient 8058/2018. Abonar, si s’escau, les despeses
de desplaçaments i hores extres per comparèixer davant del Jutjat de lo
Penal Nº 1 de Reus com a testimoni, així com les depeses de visita mèdica.
13.Recursos Humans: Expedient 8728/2018. Aprovar, si s’escau, el
reconeixement de serveis previs a la funcionària interina per execució de
programes de caràcter temporal, Sra. Sandra Martínez Sánchez, Gerent del
Pla de Barris La Florida, de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
14.Recursos Humans: Expedient 6455/2018. Comunicar, si s’escau, a una
empleada pública, auxiliar administrativa interina, quan produeixen efectes els
efectes retributius del reconeixement de triennis.
15.Activitats.Expedient 9918/2018. Otorgar, en su caso, la licencia temporal
correspondiente al mercado ambulante del Paseo Marítimo para la temporada
2018.
16.Activitats.Expedient 1776/2018. Comunicar, si escau, el compliment de tots el
requisits i condicionants de formalització del règim de comunicació de canvi
de titularitat per a l’exercici de taller mecànic a l’av. Catalunya, 57 de
Mont-roig del Camp.
17.Activitats.Expedient 9971/2018. Autoritzacions per a l'Exercici de la Venda
Ambulant del Passeig Marítim per la temporada 2018 Parada 1
18.Activitats.Expedient 9787/2018. Atorgar el tràmit d’esmena de deficiències per
al canvi de titularitat de l’exercici de l’activitat de bar al c/ Conca, 32
19.Activitats.Expedient 9490/2018. Atorgar, si s’escau, la llicència per a
l’ocupació de via pública per la instal.lació d’una parada de 30m2 de venda
d’alimentació per a la Fira de Mont-roig del Camp
20.Activitats. Expedient 7643/2018. Atorgament de llicències d'ocupació
temporal de les platges del municipi, amb instal·lacions desmuntables per a la
seva explotació comercial durant la temporada turística 2018.
21.Infraccions. Expedient 5187/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria del bon ús de la via pública i dels espais
públics de Mont-roig del Camp.
22.Infraccions: Expedient 2763/2018. Resolució, si escau, del procediment
sancionador incoat en matèria de residus.

