
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2021/42 JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de 
convocatòria 

Ordinària 

Data i hora 27 / d’octubre / 2021 a les 9:45 

Lloc Sala de reunions de l’edifici de Miami Platja – 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 20 d'octubre de 2021. 
2. Intervenció. Expedient 11795/2019. Sol·licitud de pròrroga per justificar la 

Subvenció del PUOSC-2021 Nou centre sociocultural a Mont-roig del Camp. 
3. Intervenció. Expedient 2332/2020. Sol·licitar una pròrroga per a 

l'execució i justificació de la subvenció assignada per a les obres incloses 
al PAM del 2021. 

4. Intervenció. Expedient 11371/2021. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud 
d’atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua de les reposicions i 
millores dels sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Mont- 
roig del Camp pels exercicis 2022-2026. 

5. Esports. Expedient 11376/2021. Convocatòria de subvencions pel foment 
de l’esport a les associacions i esportistes del municipi, any 2021. 

6. Contractació. Expedient 3364/2021. Adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
(exp.2018.07) i a la primera pròrroga de l’acord marc del servei 
d’assegurances (exp. 2018.08): responsabilitat civil i patrimonial (LOT 2). 

7. Contractació Expedient 5722/2021. Adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
(exp. 2018.07) i a l’acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions 
(exp. 2020.01). 

8. Disciplina. Expedient 11331/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment 
sancionador a causa d’una infracció urbanística. 

9. Disciplina. Expedient 11222/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment de la 
restauració de la legalitat urbanística. 

10. Infraccions. Expedient 9640/2021. Iniciar, si escau, el corresponent 
procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. 

11. Afers sobrevinguts 



 
 

 
 

 

 

 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
--- 

 
 

 


