Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JDGL/2018/26

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

27 / de juny / 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 20 de juny de 2018.
2. Serveis Econòmics. Expedient 7805/2018. Aprovació, si s’escau, de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
3. Serveis Econòmics. Expedient 7369/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
fraccionament de pagament de la sanció en matèria de residus imposada al
senyor Kevin Andrés Aguilar González número d’expedient 4817/2018
4. Serveis Econòmics. Expedient 7727/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud
d’ampliació del termini de pagament pel fraccionament de l’expedient executiu
de BASE –Gestió d’Ingressos- número 2014/97032.
5. Serveis Econòmics. Expedient 7741/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de
fraccionament de pagament de la Llicència d’obres a nom de Florencio Miguel
Casas Bonilla amb número d’expedient 6890/2017
6. Serveis Econòmics. Expedient 3147/2018. Acceptar, si s’escau, de la
subvenció concedida per a l’Aula de Música, 2017-2018
7. Cadastre. Expedient 7425/2018. Estimar la baixa de la liquidació PV 23414, a
nom de “Herència Jacent Lalana Fernandez, i devolució de l’import si aquesta
constes com pagada, per ser duplicada d’altres autoliquidacions.
8. Contractació. Expedient 7467/2018. Comprar, si s’escau, material d’oficina
per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
9. Contractació. Expedient 7421/2018. Aprovar, si s’escau, l’adquisició de tres
llicències, en modalitat subscripció, d’un programari de disseny multimèdia
Adobe.
10.Contractació. Expedient 7328/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de lloguer de 25 casetes de fusta per la Fira Cullerada 2018 de
Mont-roig.
11.Contractació. Expedient 7540/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei d’impressions de la campanya publicitària de la Fira Cullerada 2018.
12.Contractació. Expedient 7350/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació de
l’espectacle infantil “Festa Sabonera” el diumenge, 15 de juliol dins la
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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
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programació de Banys de Lluna 2018.
13.Contractació. Expedient 7654/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació dels
tallers infantils que es duran a terme a la Family Area els dies 3, 10, 17 i 31 de
juliol i 7, 14, 21 i 28 d’agost dins la programació de Banys de Lluna 2018.
14.Contractació. Expedient 4648/2017. Requerir, si s’escau, la documentació
que manca als diferents adjudicataris per exercir l’explotació comercial a les
platges de Mont-roig del Camp.
15.Contractació. Expedient 312/2016. Requerir, si s’escau, la documentació que
manca per exercir l’activitat de parc aquàtic flotant PA-02 a la platja Cristall.
16.Contractació. Expedient 4737/2018. Acordar, si s’escau, l’arranjament d’un
tram del camí de Vilanova d’Escornalbou de Mont-roig del Camp
17.Contractació. Expedient 7579/2018. Aprovar, si s’escau, la compra de 200
plaques de gual per entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per aparcament.
18.Contractació. Expedient 6934/2018. Aprovar, si s’escau, la contractació del
servei de disseny de la campanya gràfica de la Fira Cullerada 2018.
19.Contractació.Expedient 806/2018. Adjudicar, si s’escau, l’execució de les
obres del projecte de la Plaça de les Oliveres a Miami Platja
20.Recursos Humans. Contractar, si s’escau, una Informadora Turística, com a
personal laboral temporal, grup C2, amb efectes des del dia 29 de juny de
2018 i fins al dia 16 de setembre de 2018, amb una jornada laboral de 24
hores setmanals.
21.Recursos Humans. Expedient 6884/2018. Desestimar la bonificació del 50%
de les activitats lúdic-esportives que organitza l’Ajuntament
22.Recursos Humans. Expedient 7612/2018. Desestimar la bonificació del 50%
de la matricula de les activitats lúdic-esportives que organitza l’Ajuntament
23.Recursos Humans. Expedient 7789/2018. Donar compte, si s’escau, de la
baixa voluntària d’un professional expert per impartir classes de suport a la
UEC de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, com a professional expert en
jardineria.
24.Departament d'Educació. Expedient 6902/2018. Aprovar, si s’escau,
l’autorització d’ús social de l’escola Joan Miró per activitat de taekwondo pel
curs 2018-2019.
25.Departament d'Educació. Expedient 11015/2017. Aprovació de conveni
administratiu de col·laboració entre administracions públiques
26.Departament de Festes. Expedient 6041/2018. Aprovació de Conveni
27.Activitats. Expedient 7173/2018. Autoritzar, si s’escau, la transmissió de
l’autorització de la Parada núm. 49 del Mercat Setmanal de Miami Platja, per
a l’exercici de la venda no sedentària fins el dia 6 d’octubre de 2025
28.Afers sobrevinguts

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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