
 

 

 

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  1a convocatòria: 28 / de setembre / 2022 a les 9:45 
2a convocatòria: 28 / de setembre / 2022 a les 10:45 

Lloc  Sala de Sessions de l'Ajuntament No 
admet participació a distància 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

/2022/40  JUNTA DE GOVERN LOCAL JDGL 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 21 de setembre de 2022. 
2. Tresoreria. Expedient 8466/2022. Aprovació del Preu Públic per a l’accés al Passatge 

del Terror els dies 21, 22 i 23 d’octubre del 2022, en el marc del Programa de 
d’activitats Pànic. 

3. Tresoreria. Expedient 8551/2022. Aprovació del Preu Públic per a l’accés a l’Escape 
Room els dies 10, 11, 12 i 13 de novembre del 2022, en el marc del Programa de 
d’activitats Pànic. 

4. Contractació. Expedient 1553/2022. Adjudicar el contracte de subministrament, 
instal·lació, legalització i manteniment de tretze punts de seguretat de càmeres amb 
lectors de matrícules i una càmera d’entorn, mitjançant l’arrendament amb opció de 
compra (rènting), per al control de la seguretat ciutadana de Mont-roig del Camp. 

5. Esports. Expedient 11376/2021. Aprovar, si escau, la justificació sobre la subvenció a 
entitats locals per a activitats, actuacions i programes de foment en l’àmbit de 
l’esport, per a l’any 2021. 

6. Disciplina. Expedient 13141/2022. Resoldre, si escau, el procediment sancionador 
per infracció urbanística en relació a les obres d ’un porxo adossat a veí i construcció 
d’una edificació auxiliar adossada a l’habitatge de la av. Berlín, 39. 

7. Disciplina. Expedient 13139/2021. Acordar, si escau, l’alçament de suspensió de la 
tramitació del procediment de restauració de la legalitat urbanística alterada i 
sobreseure el procediment en relació a les obres de construcció d’un porxo adossat a 
veí i construcció d’una edificació auxiliar adossada a l’habitatge de la av. Berlín, 39. 

8. Afers sobrevinguts. 



 

 

  
  
  

B) Activitat de control 
--- 
 
C) Precs i preguntes 
----- 


