
 
 

 

 

 Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/27  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  14 / de juliol / 2021 a les 9:45  

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

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 7 de juliol de 2021. 
2. Intervenció. Exp. 6661/2018. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud a l’Agència Catalana de 

l’Aigua de modificar l’anualitat dels imports establerts a l’Addenda del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a la Redacció del projecte del nou emissari terrestre i submarí del sistema 
de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera) de l’exercici 2021 a l’exercici 2022. 

3. Departament de transició energètica i ecològica. Expedient 7295/2021. Sol·licitud 
TEAM transició energètica i acció climàtica a la Diputació de Tarragona 

4. Disciplina. Expedientes 9397/2020 y 9401/2020. Sobreseimiento, si procede, del 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística alterada y del 
procedimiento sancionador iniciados a María Dolores Ugarte ****, con DNI  
1****724P, dado que no es propietaria de la finca y continuación de los expedientes 
a las personas propietarias. 

5. Disciplina. Expedient 12397/2019. Acordar, si escau, la suspensió de l’executivitat de 
l’acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 2020, de desestimació del 
recurs de reposició interposat a la resolució de l’expedient administratiu d’execució 
forçosa, de forma subsidiària, donant compliment a l’Auto núm. 214/2021, de data 
10 de juny de 2021, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, pel 
qual s’acorda la mesura cautelar demanada pels propietaris de la parcel·la. 

6. Disciplina. Expedient 3188/2021. Declaració, si escau, de ruïna tècnica de l’immoble 
situat al c/ de Bisbe Macià, 18. 

7. Afers sobrevinguts 



 
 

 

 
  

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 


