
 

 

 

 
 
 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2021/43 JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de 
convocatòria 

Ordinària 

Data i hora 3 / de novembre / 2021 a les 9:45 

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament de 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 27 d'octubre de 2021. 
2. Intervenció. Exp. 3509/2021. Acceptació de la Subvenció a l’Agència 

Catalana de l’Aigua per les obres d’abastament en alta, 2021. 
3. Disciplina. Expedient 7405/2021. Resolució, si escau, del procediment d’ordre 

d’execució. 
4. Disciplina Urbanística. Expedientes 2875/2021 y 2878/2021. Acordar, si 

procede, la suspensión de la tramitación de los procedimientos de 
restauración de la legalidad urbanística alterada y sancionador por infracción 
urbanística hasta la resolución que otorgue o deniegue la licencia urbanística 
de obra mayor por derribo, en el inmueble situado en la c/ de la Muntanya, 20, 
de la Urbanización Pins de Miramar. 

5. Disciplina. Expedient 11330/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment de la 
restauració de la legalitat urbanística. 

6. Disciplina. Expedient 7686/2021. Imposar, si escau, la segona multa 
coercitiva per incompliment d’ordre de restauració de la legalitat urbanística 
alterada. 

7. Infraccions. Expedient 4506/2021. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

8. Infraccions. Expedient 11956/2021. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. 

9. Infraccions. Expedient 4523/2021. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

10.Infraccions. Expedient 5321/2021. Resolució, si escau, del procediment 
sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

11. Esports. Exp. 9194/2020. Convenis de col•laboració amb les associacions 
esportives i esportistes locals, 2020. 

12. Afers sobrevinguts 



 

 

 

B) Activitat de control 
13.Contractació. Expedient 1147/2021. Donar compte de la resolució del recurs 

especial en matèria de contractació (Exp. N-2021-0375) interposat contra els 
plecs de clàusules que regulen la licitació del servei preventiu de vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges i piscines de Mont-roig del Camp per les 
temporades 2021-2022 

C) Precs i preguntes 
--- 

 
 

 


