
    

 

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  13 / d’octubre / 2021 a les 9:45  

Lloc  Sala de sessions de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp No 
admet participació a distància 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/40  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 6 d'octubre de 2021. 
2. Intervenció. Exp. 2376/2021. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de fons a l’Agència 

Catalana de l’Aigua per a cobrir les despeses de manteniment de les instal·lacions de 
sanejament en alta del terme municipal de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2021. 

3. Contractació. Expedient 6510/2019. Incoar expedient de resolució del contracte de 
les obres d’enderroc i de construcció complementària de l’edifici situat a l’av. de 
Londres número 7 de Miami Platja 

4. Infraccions. Expedient 5322/2021. Resolució, si escau, del procediment sancionador 
en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 

5. Planejament. Expedient 10795/2021. Proposta relativa al tràmit d’audiència de 
modificació puntual PGOU de Montbrió del Camp per incorporar un us sanitari- 
assistencial, a la zona Urbà de Serveis, subzona ii. Hoteler- Termal, clau 8e. 
Corresponent a l ́Article 80.- Serveis (clau 8), punt 8.-condicions d ́us 8e. 

6. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 7479/2021. Aprovar, si s’escau, el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'EPEL Nostraigua per a les 
obres del Projecte de les obres de reposició de la canonada de distribució d'aigua 
potable des del carrer de la Baixada de Platja de Cristall fins al carrer de la Lluna. 

7. Educació. Expedient 9336/2021. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al Pla Educatiu d’Entorn 

8. Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 


