
     

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2021/48  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data i hora  9 / de desembre / 2021 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 anterior de data 1 de desembre de 2021. 
2. Serveis Socials. Expedient 1361/2021. Aprovar, el conveni de col·laboració entre la 

Càritas Parroquial de Mont-roig del Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en 
matèria d’actuacions socials 

3. Educació. Expedient 9336/2021. Aprovar, si escau, la segona addenda al Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament d’educació i l’Ajuntament de Mont-roig per al desplegament de les 
mesures del pla de millora d’oportunitats educatives en el marc dels Plans Educatius 
d’Entorn del curs 2021-2022 

4. Esports. Expedient 1772/2021. Justificació presentada de les subvencions directes 
mitjançant convenis de col·laboració. 

5. Dept. Residus i neteja viària. Expedient 11510/2020. Suspendre, si s'escau, el servei 
de recollida de residus municipals als càmpings del municipi 

6. Contractació. Expedient 11358/2021. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 
2018.7) i a l’acord marc del servei d’assegurances de defensa jurídica i reclamació de 
danys (Exp.2019.01 – LOT 4). 

7. Contractació. Expedient 6267/2021. Modificar la resolució d’adhesió a l’acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03) 

8. Disciplina. Expediente 13331/2021. Iniciar, si procede, el procedimiento de orden de 
ejecución de conservación, salubridad y ornado público. 

9. Disciplina. Expedient 6413/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment de la 
restauració de la legalitat urbanística. 

10.Disciplina. Expedient 6414/2021. Iniciar, si procedeix, el procediment sancionador a 
causa d’una infracció urbanística. 

11.Disciplina. Expedient 13658/2021. Iniciar, si escau, el procediment d’ordre d’execució 
de conservació, salubritat i ornament públic. 



12.Disciplina. Expedient 13719/2021. Imposar, si escau, la 1a. multa coercitiva per 
incompliment de l’ordre d’execució. 

13.Disciplina. Expedient 13424/2021. Imposar, si escau, la 1a. multa coercitiva per 
incompliment de l’ordre d’execució. 

14.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 
--- 

C) Precs i preguntes 
--- 

  
  

 


