Nº
Expedient
13748/2018

Nom de l’expedient

Òrgan i data de
l’acord
JGL 05/12/2018

Objecte de la resolució

Objecte del contracte

adjudicatari

Acord marc de
subministrament
d'electricitat

subministrament d’energia elèctrica

Endesa Energia SAU

10808/2017

Programari de gestió
integral de la nòmina de
l’Ajuntament de Montroig del Camp.

Subministrament de programari de
gestió integral de la nòmina de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Carlos Castilla
Ingenieros SA

JGL 23/05/2018

SUSPENSIÓ de la implantació fins el tercer trimestre de
2018 per excés de feina al departament de RRHH.

121/2016

Elaboració d’un pla
estratègic municipal

Impulsar un Pla Estratègic de
Municipi que compti amb les
aportacions de tots els ciutadans i
ciutadanes, i de tots els agents
socials, econòmics, polítics i
institucionals de Mont-roig del
Camp.

Idencity, Asesoría de
Ciudades, S.L

JGL 02/05/2018

AIXECAR LA SUSPENSIÓ del contracte a partir del dia 5
de maig de 2018. Aquest contracte estava suspès des
del dia 28/12/2017 donat que les circumstàncies socials i
polítiques provades pels fets de l’1 d’octubre i el malestar
social no propiciaven la participació ciutadana

4648/2017

Atorgament a tercers
d’autoritzacions
municipals d’explotació
comercial a les platges
de Mont-roig del Camp

Atorgament a tercers
d’autoritzacions municipals
d’explotació comercial a les platges
de Mont-roig del Camp

varis

JGL 22/03/2018

RENOVACIÓ de les autoritzacions per l’explotació
comercial a les platges per la temporada 2018

897/2018

Atorgament a tercers de
l’autorització
administrativa per a
l’ocupació i explotació de
la base nàutica durant la
temporada 2018.

Atorgament a tercers de
l’autorització administrativa per a
l’ocupació i explotació de la base
nàutica durant la temporada 2018.

JGL 28/03/2018

DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ per falta
d’interessats.

11895/2017

Lloguer, manteniment i
neteja de cabines
sanitàries químiques a
diverses platges de
Mont-roig del Camp per
l'any 2018

Lloguer, manteniment i neteja de
cabines sanitàries químiques a
diverses platges de Mont-roig del
Camp per l'any 2018

JGL 22/03/2018

DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ per falta
d’interessats

PRORROGA: Adhesió a la segona pròrroga de l'acord
marc de subministrament d'electricitat per l'any 2019

DECLARAR DESERTA la instal·lació núm. 18 per falta
de compliment del requeriment de documentació per part
de l’interessat.

7311/2018

subministrament i
instal·lació de mòduls
pel Club de Mar

la fabricació, el transport, la
instal·lació i l’entrega, en perfecte
estat de funcionament, d’uns
mòduls destinats a constituir el Club
de Mar en l’àmbit d’actuació de
l’àrea al Passeig de la Platja del
Cristall, entre el Carrer D i el
Cristall Beach Village.

Decret 2429 de
23/10/2018

DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ per aplicació de
l’article 150.2 de la LCSP: s’entén que el licitador ha
retirat la seva oferta i la seva proposició ha estat la única
presentada

MODIFICACIONS CONTRACTUALS: no se n’han produït
RESOLUCIONS ANTICIPADES: no se n’han produït

