
     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2022/8  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  23 / de febrer / 2022 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 16 de febrer de 2022. 
2. Dept. Transició Energètica i Ecològica. Expedient 479/2022. Subvenció del Programa 

per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a 
l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fons d’energia renovable, i a la implantació 
de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència 

3. Turisme. Expedient 8507/2021. Aprovar, si s’escau, el Conveni de col·laboració per a 
la realització del projecte “El Paisatge dels Genis” 2021 

4. Contractació. Expedient 1147/2021. Adjudicar els contractes de servei de vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges i piscina de Mont-roig del Camp per les 
temporades 2021-2022 

5. Disciplina. Expedient 1886/2022. Imposar, si escau, la 1a. multa coercitiva per 
incompliment de l’ordre d’execució. 

6. Disciplina. Expediente 13331/2021. Resolución, si procede, del procedimiento de 
orden de ejecución. 

7. Disciplina. Expediente 3590/2020. Dejar sin efecto, si procede, la orden de suspensión 
de la ejecutividad de la orden de restauración de la legalidad y archivo del 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado, dado que se ha 
concedido la licencia de obra mayor, exp. 3176/2021. 

8. Disciplina. Expedient 7708/2020 i 7709/2020. Declarar, si escau, la caducitat de 
l'expedient sancionador per obres executades i arxivar l’expedient de restauració de 
la legalitat atès que s’ha donat compliment. 

9. Disciplina. Expediente 3591/2020. Resolver, si es preciso, el procedimiento 
sancionador por infracción urbanística iniciado. 

10.Planejament. Expedient 2026/2022. Proposta relativa al tràmit d’audiència de 
l’aprovació inicial del “2n Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de la Urbanització 
Planes del Rei” de l’Ajuntament de Pratdip 

11.Planejament. Expedient 2100/2022. Sol·licitud de canvi de titularitat de les  



obres de cobertura i desviament de barranc innominat al terme municipal de Mont-
roig del Camp exp. 03200100615 

12.Serveis Socials. Expedient 1136/2022. Aprovar, si escau, la inclusió del servei de 
Menjador Social per la Gent Gran de Mont-roig del Camp al Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya 

13.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
14.Serveis Jurídics. Expedient 5561/2021.Donar compte, si s’escau, de l’Auto 16 envers al 

RO 733/2021 interposat per l’Associació de Càmpings de Mont-roig del Camp. 
15.Serveis Jurídics. Expedient 3465/2019. Donar compte, si s’escau, de la interlocutòria 

de data 27 de gener de 2022, envers al RO 86/2019 interposat per l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp contra el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

16.Serveis Jurídics.Expedient 6415/2017. Donar compte, si s’escau, de la sentència 
37/2022 envers al PO 150/2017-C interposat per FINQUES CRISJOAN TARRAGONA, SL 

C) Precs i preguntes 
--- 

  
  


