
 

  
  

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària 
Motiu: «Extraordinària» 

Data i hora  1a convocatòria: 1 / de setembre / 2022 a les 9:30 
2a convocatòria: 1 / de setembre / 2022 a les 10:30 

Lloc  Sala de reunions de les Oficines Municipals de Miami Platja No 
admet participació a distància 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2022/36  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 24 d'agost de 2022. 
2. Gent Gran. Expedient 4621/2022. Aprovar el conveni de col·laboració entre 

l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp i 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en matèria d’informació, orientació i 
assessorament a familiars i cuidadors de malalts d’Alzheimer. 

3. Gent Gran. Expedient 4825/2022. Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i la Fundació Amics de la Gent Gran per l'any 
2022 

4. Turisme. Expedient 8386/2022. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la 
realització del projecte “El Paisatge dels Genis” 2022. 

5. Cultura i igualtat. Expedient 6198/2022. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en 
relació al servei municipal de cura puntual per a nenes i nens dels 0 a 14 anys 

6. Disciplina. Expedient 6414/2021. Sancionador per Infracció Urbanística 
7. Planejament. Expedient 4990/2022. Adquisició de terrenys per l'execució de l'obra de 

senda peatonal i estabilització de les platges compreses entre al riera de la Pixerota i 
l'Estany Gelat 

8. Afers sobrevinguts. 

B) Activitat de control 
9. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 8338/2020. Donar compte, si s’escau, de 

l’informe valoratiu de les al·legacions presentades davant l’Agència Catalana de 
l’Aigua a l’actuació B4.012 prevista al document de proposta del Programa de 
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 
2022-2027. 

C) Precs i preguntes 


