
     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/34  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  1 / de setembre / 2021 a les 9:45  

Lloc  Sala de reunions de l'edifici de Miami Platja - Mont-roig del Camp No 
admet participació a distància 

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 d'agost de 2021. 
2. Intervenció. Expedient 9274/2021. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de subvenció al 

Servei d’Ocupació de Catalunya, per la pròrroga d’un AODL, 2021. 
3. Contractació. Expedient 9326/2020. Aprovar la recepció de serveis consistents en la 

redacció d’un estudi geotècnic del sector de planejament anomenat sector Sud 4 de 
dinamització econòmica Els Comellarets de Mont-roig del Camp. 

4. Contractació. Expedient 5068/2020. Aprovar la recepció de serveis consistents en la 
redacció d’un estudi de mobilitat en relació a la transformació de l’Avinguda 
Barcelona del Nucli de Miami Platja. 

5. Contractació. Expedient 5066/2020. Aprovar la recepció del document de l'estudi de 
població i habitatge per al municipi de Mont-roig del Camp. 

6. Contractació Expedient 10436/2020. Acordar l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
de les obres de millora, d’instal·lació de mobiliari urbà i plantació d’arbres a l’av. del 
Mar, av. Saragossa i c. Diputació, fins l’av. de la Diversitat ( antiga av. Príncep 
d’Espanya). 

7. Contractació. Expedient 14894/2019. Aprovar la recepció dels treballs de la redacció 
del document urbanístic de la Modificació Puntual del POUM de Mont-roig del Camp 
en determinats àmbits de l’Avinguda Barcelona. 

8. Contractació. Expedient 6510/2019. Desestimar l’increment d’obra proposat per la 
contractista i requerir-la per la formalització de l’acta de comprovació del replanteig 
que ha de donar inici a les obres d’enderroc i de construcció complementària de 
l’edifici situat a l’av. de Londres número 7 de Miami Platja. 

9. Disciplina. Expedient 345/2021. Alçar, si escau, l’ordre de suspensió de l’executivitat i 
resolució del procediment sancionador per infracció urbanística iniciat, atès que s’ha 
procedit al pagament de les taxes corresponents a l’expedient de comunicació prèvia 
d’obra major, exp. 6427/2021. 



10.Disciplina. Expediente 554/2021. Estimar, si procede, el recurso de reposición 
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 
2021, que resuelve el procedimiento de imposición de primera multa coercitiva. 

11.Disciplina: Expedient 343/2021. Alçar, si escau, l’ordre de suspensió de l’executivitat 
de l’ordre de restauració de la legalitat i sobreseïment i arxiu del procediment de 
restauració de la legalitat urbanística iniciat, atès que s’ha procedit al pagament de 
les taxes corresponents a l’expedient de comunicació prèvia d’obra major, exp. 
6427/2021. 

12.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
--- 

  


