
 

 

 

 
 
 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JDGL/2022/14 JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de 
convocatòria 

Ordinària 

Data i hora 6 / d’abril / 2022 a les 9:45 

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

 
 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 29 de març de 2022. 
2. Regidoria de Turisme. Expedient 13776/2021. Aprovar, si s’escau, el conveni 

de col·laboració entre l’Estació Nàutica Costa Daurada i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp per al foment del turisme nàutic durant el 2022. 

3. Cultura. Expedient 3405/2022. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de la 
subvenció del Memorial Democràtic per un projecte de difusió de la memòria 
democràtica per la representació de l’obra “El Mar” 

4. Contractació. Expedient 1787/2022. 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 del Servei d’Assegurances d’Accidents 
primera pròrroga (Exp. 2019.01- LOT 1) per tal de subscriure una 
assegurança que cobreixi els accidents per a les persones contractades a 
través de la subvenció del SOC pel Programa de Treball i Formació 

5. Contractació. Expedient 4924/2021. Declarar deserta la licitació per la 
contractació del servei de menjador social per a gent gran a Mont-roig del 
Camp. 

6. Contractació .Expedient 212/2019. Denegar la pròrroga del contracte relatiu al 
lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a diverses platges de Mont- 
roig del Camp 

7. Disciplina. Expedient 2010/2022. Iniciar, si procedeix, el procediment 
sancionador a causa d’una infracció urbanística. 

8. Disciplina. Expedient 11331/2021. Resoldre, si escau, el procediment de la 
sancionador per infracció urbanística iniciat. 

9. Disciplina. Expedient 2009/2022. Iniciar, si procedeix, el procediment 
sancionador a causa d’una infracció urbanística. 

10. Disciplina. Expedient 11330/2021. Resoldre, si escau, el procediment de 
restauració de la legalitat urbanística iniciat. 

11. Obres. Expedient 4234/2020. Aprovar, si s'escau, la modificació de la 



 

 

 

llicència 2303/2017 MA en relació a la ubicació de les places d’aparcament, 
situada a l’av. de Barcelona núm. 183 

12.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
13.Serveis Jurídics. Expedient 1377/2021. Donar compte, si s’escau, de la 

sentència 74/2022 envers al PA 199/2020-F interposat per la Sra. M.B.A.M 

C) Precs i preguntes 
--- 

 
 


