
  

    

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JDGL/2020/41  JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de  Ordinària 

convocatòria  

Data i hora  11 / de novembre / 2020 a les 11:00  

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 4 de novembre de 2020. 

2. Intervenció Expedient 4370/2020. Aprovar la sol·licitud a l’Agència Catalana de 

l’Aigua del canvi de període anual a bianual de l’atribució de fons de les reposicions i 

millores dels sistemes de sanejament de Mont-roig del Camp, 2020. 

3. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 3725/2020. Donar compte del cànon de servei 

que Nostraigua ha de meritar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

4. Serveis Socials. Expedient 6481/2020. Aprovar l’addenda econòmica per l’any  

2020, que incorpora els annexos I i II del conveni subscrit en matèria de Serveis 

Socials amb el Consell Comarcal del Baix Camp 

5. Contractació. Expedient 4311/2020. Aprovar la devolució de les fiances dipositades 

per les explotacions comercials a les platges de Mont-roig del camp durant la 

temporada 2020. 

6. Contractació. Expedient 11791/2019. Adjudicar el contracte de serveis consistent en 

la contractació conjunta del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis 

connexos. 

7. Disciplina. Expedient 3633/2020. iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 

8. Disciplina. Expedient 3635/2020. iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 

9. Disciplina. Expedient 3630/2020. iniciar el procediment sancionador a causa d’una 

presumpta infracció urbanística. 

10.Disciplina. Expedient 3632/2020. Iniciar el procediment de restauració de la legalitat 

urbanística. 

11.Disciplina. Expedient 9737/2020. Iniciar el procediment sancionador per  

  



  

 

 

presumpta infracció de l’Ordenança municipal d’us i aprofitament de les platges de 

Mont-roig del Camp. 

12.Disciplina. Expedient 5364/2020. Aprovar la liquidació definitiva dels treballs de 

reparació de la canonada de subministrament privat d’aigua potable, situat entre el 

Ps. Mediterrani, 155 i l’Av. Costa Daurada. 

13.Infraccions. Expedient 5867/2020. Resolució del procediment sancionador iniciat. 

14.Obres. Expedient 7654/2020. Acceptar la renúncia de llicència d’obres majors 

consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar i piscina al c. República 

Argentina núm. 50 de la urbanització Costa Zèfir. 

15.Obres. Expedient 7718/2020. Acceptar la renúncia de llicència d’obres majors 

consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar i piscina al c. Cuba núm. 6 de 

la urbanització Costa Zèfir. 

16.Urbanisme. Expedient 8989/2020. Comunicar el compliment de tots els requisits de 

formalització del règim de comunicació de primera ocupació per a les obres de 

tancament d’un porxo d’accés a l’habitatge unifamiliar situat a l’av. de Viena, núm. 

36 de Miami Platja 

17.Activitats. Expedient 949/2020. Inicia el corresponent expedient de procediment 

d’esmena de deficiències per a l’exercici de l’activitat d’oficines administratives per a 

la COMPRA VENDA DE BENS INMOBILIARIS al Passeig Mediterrani núm. 135 1r 1a de 

Miami Platja. 

18.Afers sobrevinguts 

B) Activitat de control 

--- 

C) Precs i preguntes 

---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


