
  Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/51  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  29 / de desembre / 2021 a les 9:45  

Lloc  Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)  
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «A 
través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://mont-
roig.eadministracio.cat» 

 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22 de desembre de 2021. 
2. Contractació. Expedient 2125/2021. Desestimar les al·legacions interposades per 

Aunar Group 2009 SL, contra l’acord d’entendre retirada l’oferta presentada en la 
licitació del servei d’abalisament de les platges de Mont-roig del Camp per les 
temporades 2021-2022 i consegüent imposició de penalitats. 

3. Educació. Expedient 14016/2019. Acceptar i aprovar, si s’escau, la justificació de la 
subvenció presentada per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
atorgada en el marc del Conveni de col·laboració subscrit entre les dues 
administracions per al suport de la unitat d’escolarització compartida de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. 

4. Residus i neteja viària. Expedient 9202/2021. Acceptació de la subvenció concedida 
per l'Agència de Residus de Catalunya destinada a la implantació de deixalleries per 
al tractament dels residus municipals. 

5. Disciplina. Expedient 13141/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment sancionador a 
causa d’una infracció urbanística. 

6. Disciplina. Expedient 13139/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment de la 
restauració de la legalitat urbanística. 

7. Esports. Expedient 12192/2021. subvencions directes mitjançant convenis de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les associacions esportives i 
esportistes locals per a l’any 2021  

8.  Afers sobrevinguts 
B) Activitat de control 

9. Medi Ambient. Expedient 14297/2021. Donar compte, si s’escau, de la Resolució del 
Cap de Servei Territorial de Carreteres de Tarragona de data 25 de novembre de 
2021, d’autorització d’obra/actuació en zona de protecció de la carretera, expedient 
administratiu núm. CAT20210529. 
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C) Precs i preguntes 

 


