DECRETS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP JULIOL 2018

Nom
Resum
38.00 Serveis Socials -- Expedient 7691/2018 -- 77833907K - Activitats estiu 2018
DECRET 2018-1753 [DECRET
38.00 Serveis Socials -- Expedient 8506/2018 -- Concessió d'ajuts d'emergència social
(0235.2864) - Ajut social per fer front a desnonament
DECRET 2018-1752 [DECRET
38.00 Serveis Socials -- Expedient 7738/2018 -- Concessió d'ajuts d'emergència social
(0235.2864) - Activitats estiu 2018 -DECRET 2018-1751 [DECRET
33.00 Educació -- Expedient 8913/2018 -- R5800395E Fundació Pere Tarrés -- Proposta de
despesa. Serveis (0050.1411) - Programa "Proeducar" en el marc dels Plans educatius d'entorn
a l'Institut Antoni Ballester
DECRET 2018-1750 [Decre
33.00 Educació -- Expedient 8914/2018 -- R5800395E Fundació Pere Tarrés -- Proposta de
despesa. Serveis (0050.1411) - Programa "Proeducar" en el marc dels Plans educatius d'entorn
de l'Institut Miami
DECRET 2018-1749 [Decre
Convocatòria Junta de Govern Local de data 1 d'agost de 2018 a les 11:00 h
DECRET 2018-1748 [Decre

Expedient
7691/2018

Autorització puntual aparcament camió en lloc habilitat durant l'any 2018. EA8832/2018
DECRET 2018-1747 [Decre
Autorització puntual aparcament camió durant l'any 2018. EA8823/2018
DECRET 2018-1746 [Decre
pagament nomines juliol
DECRET 2018-1745 [Decre
Requeriment de documentació per continuar amb l'exp. de RP de MGS pels danys soferts en
l'habitatge assegurat a conseqüència d'un sinistre d'aigua l'Av. de la Rioja el 19/05/2018.
DECRET 2018-1744 [1.Exp.8911/2018.
Enm
Requeriment de documentació per continuar amb l'exp. de RP del Sr. JA R R pels danys
materials soferts a conseqüència d'un cop d'un contenidor mal subjectat i desplaçat pel vent el
Exp.9050/2018.
DECRET 2018-1743 [1.16/07/2018.
Enm
Atorgament llicencia per l' ocupació de via pública per la venda d'entrepans pel Mar Musik
2018.
DECRET 2018-1742 [Decre

8832/2018
8823/2018
7361/2018

8506/2018
7738/2018

8913/2018

8914/2018
JDGL/2018/31

8911/2018

9050/2018
8727/2018

Requeriment de documentació per continuar amb l'exp. de RP del Sr. X L pels perjudicis
econòmics soferts a conseqüència de les obres de l'Av. Barcelona de Miami Platja.
DECRET 2018-1741 [1.Exp.9161/2018.
Enm
Inadmissió de la reclamació per existir contractista, on es reclamava indemnització pels danys
ate ials sofe ts a o se ü ia d’u a ta a utilitzada pe les o es ue s’esta ealitza t a
l’A . Ba elo a, da a t el ú e o
. E p.
/
DECRET 2018-1740 [Inad
Admissió a tràmit de la reclam. del Sr. JM L G i sol. justificació despesa corresponent a la
valoració econòmica dels danys personals soferts per contaminació acústica del Bar Tacos
DECRET 2018-1739 [2.Dorados
Aco durant les vacances d'estiu del 2017. Exp. 7726/2018
34.01 Platges -- Expedient 9181/2018 -- B43415157 Fabricats i Manipulats Signo SL -- Proposta
de despesa. Subministrament (0051.1432) - Para-sol - Servei de Salvament i Vigilància Platges -DECRET 2018-1738 [918
Substitució de vehicle llicència de taxi número 4 de Jose Luis Gulin Cid pel nou vehicle
Mercedes Benz V 220 D Ac familiar matricula 5661 JXY de 7 places.
DECRET 2018-1737 [Expedi
Expedient 8496/2018 -- 39909382N M -- Canvi de titularitat dels drets d'ús del nínxol 221-C del
Cementiri de Mont-roig del Camp
DECRET 2018-1736 [Decre
36.00 Nínxols i Guals -- Expedient 8597/2018 -- Autorització per instal·lacions de làpides
(0137.2397) - Permís per instal.lar una làpida al nínxol 318-C del cementiri de Mont-roig del
Camp -DECRET 2018-1735 [Decre
Co p a d’u a adi a gi at ia a
odes pel depa ta e t d’i fo àti a de l’Aju ta e t de
Mont-roig del Camp
DECRET 2018-1734 [12_D
Expedient 9288/2018 Autorització per instal·lacions de làpides - Làpida al nínxol 86-B del
Cementiri de Miami Platja -DECRET 2018-1733 [Decre
06.00 Recursos Humans -- Expedient 9048/2018 -- Borsa de treball (0058.1458) - Deixar sense
efectes la Borsa de Treball de Conserges exp. 745/2016 -DECRET 2018-1732 [Decre
20.00 Activitats -- Expedient 8970/2018 -- Ocupacions de via pública per a fires, atraccions i circ
(0128.2336) - Firaires Fira Mont-roig del Camp 2018 -DECRET 2018-1731 [Decre
17.00 Obres -- Expedient 8108/2018 -- - Ocupació de via pública per obres (0139.2334) Ocupació via pública obra relacionada 4229/2018 RC_ME situat al c. Agustí Sardà, núm. 34 de
Mont-roig del Camp -DECRET 2018-1730 [DECRET
38.00 Serveis Socials -- Expedient 7058/2018 -- Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres
(NOSTRESERVEIS) -- Concessió d'ajuts d'emergència social (0235.2864) - Ajut social Llar
d'infants -DECRET 2018-1729 [DECRET

9161/2018

9272/2018

7726/2018

9181/2018
9313/2018
8496/2018

8597/2018
8814/2018
9288/2018
9048/2018
8970/2018

8108/2018

7058/2018

38.00 Serveis Socials -- Expedient 7064/2018 -- Concessió d'ajuts d'emergència social
(0235.2864) - Ajut social per situació d'urgència -DECRET 2018-1728 [DECRET
38.00 Serveis Socials -- Expedient 8521/2018 --Concessió d'ajuts d'emergència social
(0235.2864) - Ajut social per tractament terapèutic -DECRET 2018-1727 [DECRET
38.00 Serveis Socials -- Expedient 8967/2018 -- Concessió d'ajuts d'emergència social
(0235.2864) - SUBMINISTRAMENT AIGUA DOLORS ROVIRA GARCIA -DECRET 2018-1726 [DECRET
38.00 Serveis Socials -- Expedient 8523/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament
(0051.1432) - Compra reposapeus oficina -DECRET 2018-1725 [DECRET
Regidoria Turisme -- Expedient 8609/2018 -- B43941582 Espremedora Comunicació Visual SL -Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) - Róller - II Premi d'Investigació Càmpings Mont-roig
del Camp - URV -DECRET 2018-1724 [860
41.00 Festes -- Expedient 9077/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) Beguda Berenar Colles Geganteres Fira Mont-roig del Camp - Departament de Festes -DECRET 2018-1723 [2.De
41.00 Festes -- Expedient 9079/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) Mate ial d’u sol ús Be e a Colles Gega te es Fi a Mo t- oig del Ca p -DECRET 2018-1722 [2.De
42.00 Joventut -- Expedient 8945/2018 -- 40922218C Fèlix Aliau Arques -- Proposta de despesa.
“e eis
.
- Repa a i i a te i e t d’ai ho ke i fut oli s -DECRET 2018-1721 [18-20
39.00 Cultura -- Expedient 9072/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) Productes Varis Berenar Colles Geganteres Fira Mont-roig del Camp -DECRET 2018-1720 [2.De
39.00 Cultura -- Expedient 9068/2018 -- 39855423B Juan Manuel Mendez Medico -- Proposta
de despesa. Subministrament (0051.1432) - Embotit Berenar Colles Geganteres Fira Mont-roig
del Camp -DECRET 2018-1719 [2.De
39.00 Cultura -- Expedient 9073/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) Detalls Colles Geganteres Fira Mont-roig del Camp -DECRET 2018-1718 [2.De
39.00 Cultura -- Expedient 9074/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) Pa Berenar Colles Geganteres Fira Mont-roig del Camp -DECRET 2018-1717 [2.De
43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 8878/2018 -- G55514715 Asociación Musical
Faristol -- Proposta de despesa espectables. Privat (0055.1448) - Grup de música pel recinte
firal de la Fira Cullerada 2018 -DECRET 2018-1716 [887

7064/2018
8521/2018
8967/2018
8523/2018

8609/2018

9077/2018

9079/2018
8945/2018
9072/2018

9068/2018
9073/2018
9074/2018

8878/2018

43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 8877/2018 -- 40883159S Pedro José Hidalgo
Fernandez -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) - Compra material per La Tapa
de la Fira de la Fira Cullerada 2018 -DECRET 2018-1715 [887
43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 8939/2018 -- Proposta de despesa. Serveis
(0050.1411) - Obsequi concurs de cuina de la Fira Cullerada 2018 -DECRET 2018-1714 [893
43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 8875/2018 -- J55664932 Oliach Bonet SCP -Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) - Compra cava i avellanes - Inauguració Fira
Cullerada 2018 -DECRET 2018-1713 [887
43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 8898/2018 -- B55726384 Ferreteria Mont-roig
SL -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) - Compra guirnalda pel recinte firal de
la Fira Cullerada 2018 -DECRET 2018-1712 [889
34.00 Turisme -- Expedient 8605/2018 -- 39887802Y Ivan Piqué Domingo -- Proposta de
despesa. Serveis (0050.1411) - Disseny material gràfic - II Premi d'Investigació Càmpings Montroig del Camp - URV -DECRET 2018-1711 [860
Co t a ta el se ei pe ealitza la fo a i a dos i fo àti s so e: El Ce t e de dades
defi it pe “oft a e. El a í ap al Cloud Hí id O e t , a l’e p esa Essi P oje t, “A, a
CIF
A
, pe u i po t total de
, .-€ IVA i l s .
DECRET 2018-1710 [Decre
Co t a ta a A gie Rod iguez C uz d’Atelie de la Veu, pe l’a tua i
usi al i fa til Jo i el
Miste i del “a ofo el dia d’agost de
a l’E ita Ma e de D u de la Ro a
DECRET 2018-1709 [2_
Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària de data 26 de juliol de 2018 a les 11:00 h
DECRET 2018-1708 [Decre
Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària dijous 26 de juliol de 2018 a les 11:00 h a
l'Ajuntament.
DECRET 2018-1707 [Decre
Exp. Turisme / nf / Impressió material gràfic - Premi Investigació URV / 8631 / 2018
DECRET 2018-1706 [863
Auto itza l’ús de de l’Esgl sia Vella al Ce t e d’Estudis Mo t- oge s del d’agost fi s el de
sete
e de
pe fe u a e posi i d’es ultu es
DECRET 2018-1705 [Centre
Educació- Denegació tarifa reduida llar d'infants estiu per P. i M. S. P.
DECRET 2018-1704 [DECRET
Departament d'Educació. Contracte de serveis per la composició del logotip del Pla Educatiu
d'Entorn de Mont-roig del Camp
DECRET 2018-1703 [Decre
Decret ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1702 [DECRET
MC 8/2018 decret resolució
DECRET 2018-1701 [2-De
Llicència de gual al c. Vall d'Aran, 13 de Miami Platja
DECRET 2018-1700 [Decre

8877/2018
8939/2018

8875/2018

8898/2018

8605/2018

8873/2018

7417/2018
JDGL/2018/30
JDGL/2018/30
8631/2018
8677/2018
8421/2018
8645/2018
8515/2018
7324/2018
8552/2018

Autoritzant còpia de l'expedient 36/1986. Llegat testamentari del senyor Juan Martínez Garcia
"Juanillo" consistent en una colecció de quadres. -- sol.licitat en els precs i preguntes del ple de
13 de juny de 2018
DECRET 2018-1699 [DECRET
9044/2018
35.00 Contractació -- Expedient 13734/2017 -- B66471210 B2B ARQUITECTES SLP, B66471210
B2B ARQUITECTES SLP, B66471210 B2B Arquitectes, Contracte de serveis (0050.1403) -DECRET 2018-1698 [avo
DECRET - Contractació socorristes
DECRET 2018-1697 [17-20
17.00 Obres -- Expedient 8734/2018 -- Llicència de tala de pins (0137.2434) - Llicència tala d'un
pi situat a l'av. Barcelona (de), local taller mecànic Tecno Motors -DECRET 2018-1696 [DECRET
Ad uisi i d’u o di ado po tàtil pe a l’à ea de “e eta ia de l’Aju ta e t de Mo t- oig del
Camp
DECRET 2018-1695 [12_D
Donant accés a la informació de l'estat de les mocions presentades pel grup municipal PDeCAT.
DECRET 2018-1694 [DECRET
Bai es d’ofi i pe i s ip i i deguda sego s i fo e fa o a le del Co sell d’E pad o a e t
en Exp.3903/2018.
DECRET 2018-1693 [Decre
Aprovació despesa regal de noces per la treballadora Jessica Picon
DECRET 2018-1692 [Decre
Iniciar els tràmits corresponents per assolir la preceptiva llicència urbanística per la constitució
d’u
gi de p opietat ho itzo tal de l’edifi i del CAP Mia i.
DECRET 2018-1691 [Decre
Llicència de gual a l'av. Barcelona, 214 de Miami Platja
DECRET 2018-1690 [Decre
Incidències nòmines juliol 2018
DECRET 2018-1689 [Decre
Aprovació depspesa de càtering pel consell d'alcaldes i alcaldesses celebrat al Mas Miró el
18/7/2018
DECRET 2018-1688 [Decre
Convocatòria Comissió Informativa Extraordinària Àrea de les Persones 26 de juliol de 2018 a
les 13:15 h.
DECRET 2018-1687 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti
l’i
o le situat al C. Me Rodo eda de , ú
Expedient:/af/182/2018 Hut/ Exp. 8468/2018.
DECRET 2018-1686 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti
l’i
o le situat al C. G a Ca a ia de , ú .
Expedient:/af/183/2018 Hut/ Exp. 8480/2018.
DECRET 2018-1685 [Decre

13734/2017
8864/2018
8734/2018
8585/2018
5609/2018
3903/2018
8381/2018
2716/2018
8704/2018
7361/2018
8659/2018
CPERSONES/2018/9

itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
. , es . C , pl. , pta. , de Mia i Platja.
8468/2018
itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
, de Mia i Platja.
8480/2018

De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al Pg. Ma íti del , ú . , es . A, pl. . pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/184/2018 Hut/ Exp. 8481/2018.
DECRET 2018-1684 [Decre

8481/2018

De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat a l’A . Ba elo a de , ú . , es . E, pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/185/2018 Hut/ Exp. 8483/2018.
DECRET 2018-1683 [Decre

8483/2018

De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al C. Mo t- oig de “i , ú . , es . , pta. , U . El Casalot de Mia i Platja.
Expedient:/af/186/2018 Hut/ Exp. 8497/2018.
DECRET 2018-1682 [Decre
8497/2018
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al C. Vai ell del , ú . , es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/187/2018 Hut/ Exp. 8498/2018.
DECRET 2018-1681 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al Pg. Medite a i del , ú . , es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/188/2018 Hut/ Exp. 8507/2018.
DECRET 2018-1680 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al C. Pi de Baltasa del , ú . , de Mo t- oig del Ca p.
Expedient:/af/189/2018 Hut/ Exp. 8509/2018.
DECRET 2018-1679 [Decre

8498/2018

8507/2018

8509/2018

De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat “e eis Te ide llogue d’ha itatge d’ús
tu ísti a l’i
o le situat al C. Rioja de la , ú . , es . A, pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/190/2018 Hut/ Exp. 8524/2018.
DECRET 2018-1678 [Decre

8524/2018

De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al C. Pei del , ú . , es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:af/191/2018 Hut/ Exp. 8526/2018.
DECRET 2018-1677 [Decre

8526/2018

De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat a l’ A . Ma del , ú . , es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:af/193/2018 Hut/ Exp. 8530/2018.
DECRET 2018-1676 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat a la Plaça Gi o a de , ú . , es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/192/2018 Hut/ Exp. 8528/2018.
DECRET 2018-1675 [Decre
Revisió sonòmetre i calibrador
DECRET 2018-1674 [Decre
Compra senyals normativa gossos platges
DECRET 2018-1673 [Decre
Neteja solar Av California-Pg Mediterrani
DECRET 2018-1672 [Net
DECRET CURSA ENDUROIG 2018
DECRET 2018-1671 [DECRET
Turisme_exp_8686_2018_Actualització_opuscle_senderisme
DECRET 2018-1670 [868
Educació- Aprovació tarifa reduida llar d'infants D. S. B. curs 2018-2019
DECRET 2018-1669 [DECRET
Decret, modificació decret 2018-1521 de la regidoria de Serveis Socials
DECRET 2018-1668 [DECRET
Autorització cessió ús del Parc Maria Martori per assaig general. Coral Sant Miquel
DECRET 2018-1667 [Coral
Via Pública i Serveis Generals. Compra de dos splits més material pels despatxos de la segona
planta del davant d'Alcaldia de Mont-roig del Camp
DECRET 2018-1666 [Decre
Co t a ta la Laia Pelli e Toda de l’e p esa La B ida s Bella pel disse i i p essi del Ca tell
Pu li ita i del “o s de Nit a l’E ita Ma e de D u de la Ro a
.
DECRET 2018-1665 [2_
Que a
otiu de la Festa Majo de “a t Jau e s e essa i la o p a d’u egal pe la
pregonera
DECRET 2018-1664 [Decre
Convocatòria Junta de Govern Local 18 de juliol de 2018
DECRET 2018-1663 [Decre
Llicència de gual al c. Alemanya, 12 de Miami Platja
DECRET 2018-1662 [Decre
Llicència de gual a l'av. Londres, 2 de Miami Platja
DECRET 2018-1661 [Decre
Accés a la informació regidora PDeCAT, expedient de socorrisme 2018
DECRET 2018-1660 [DECRET
urbanisme: Concessió obra menor situat a la pd. Pobles, núm. 79 de Mont-roig del Camp.
DECRET 2018-1659 [DECRET
urbanisme: Concessió devolució de fiança situat a l'av. de la Costa Ibèrica, núm. 7 de la urb.
Parc Mont-roig.
DECRET 2018-1658 [DECRET
urbanisme: Concessió llicència obra menor obertura rasa per donar subministrament de gas
definitiu al c. de Sant Jordi Miami Platja.
DECRET 2018-1657 [DECRET

8530/2018

8528/2018
8624/2018
8462/2018
8815/2018
7987/2018
8686/2018
8595/2018
7731/2018
8772/2018
2060/2018
8646/2018
8478/2018
JDGL/2018/29
8272/2018
8277/2018
8145/2018
7721/2018
8171/2018
8709/2018

Que a
otiu de la Festa Majo de “a t Jau e s e essa i el se ei d’u p ofesso de hip
–hop, pe la aste las ue es du a a la N.
DECRET 2018-1656 [Decre
Convocar la Mesa General de Negociació col·lectiva per al proper dia 18 de juliol de 2018, a les
10:00 h a la sala de sessions de l'Ajuntament.
DECRET 2018-1655 [Decre
Llicència de gual a l'av. Barcelona, 125 de Miami Platja
DECRET 2018-1654 [Decre
MC 8/2018 decret d'inici
DECRET 2018-1653 [1-De
Compra detalls acte Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal
DECRET 2018-1652 [Decre
Decret desestiment peticio ajut urgent activitats estiu
DECRET 2018-1651 [DECRET
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat a l’A . Fe o a il del , ú . , es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/179/2018 Hut/ Exp. 8400/2018.
DECRET 2018-1650 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat a l’A . Costa I i a de la , ú . , es . A, pl. , pta. , de Mo t- oig del
Camp.
Expedient:/af/180/2018 Hut/ Exp. 8450/2018.
DECRET 2018-1649 [Decre
De la a i espo sa le pe a l’e e i i de l’a ti itat de llogue d’ha itatge d’ús tu ísti a
l’i
o le situat al Pg. Ma íti del , ú .
, es . , pl. , pta. , de Mia i Platja.
Expedient:/af/181/2018 Hut/ Exp. 8453/2018.
DECRET 2018-1648 [Decre
Decret ordre d'execució per la neteja dels solars situats a l'av. de les Aràlies, 43 i c. dels
Crisantems, 18 de la urb. Masos d'en Blader. Exp. 9276/2017
DECRET 2018-1647 [Decre
urbanisme: Revocació llicència per a la tala de pins
DECRET 2018-1646 [REVOCAC
urbanisme: Concessió de la devolució de fiança situat a l'av. de Barcelona, núm. 132 de Miami
Platja.
DECRET 2018-1645 [DECRET
Turisme_Exp_8660_2018_Ampliació_taller_Family_Area
DECRET 2018-1644 [866
Admissió a tràmit de la reclam. de RP de la Sra. MD P G, reclamant indemnització pels danys
personals soferts per caiguda a conseqüència d'una tapa que sobresortia per sabre la vorera de
DECRET 2018-1643 [2.l'Av.
AcoBarcelona 14, el 17/02/2018. Exp. 7773/2018
Llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
EA8387/2018
DECRET 2018-1642 [03
D
Autorització aparcament puntual de camió per l'any 2018. EA8271/2018.
DECRET 2018-1641 [Decre
grupetelectrogen
de aSant Jaume.
activitats
DECRET
[ Lloguer deDe
despesa i fira
fe io
€ Ge eTramitació
ado ]

8484/2018
8643/2018
5545/2018
7324/2018
8380/2018
7698/2018

8400/2018

8450/2018

8453/2018
9276/2017
98/2016
6949/2018
8660/2018

7773/2018
8387/2018
8271/2018
8165/2018

Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1639 [DECRET
Decret desestiment petició ajut urgent activitats estiu i menjador estiu
DECRET 2018-1638 [DECRET
Autorització cessió ús de sala de la Casa de Cultura. Club Atlètic Mont-roig.
DECRET 2018-1637 [Clu
Exp. 8529/2018 Distribució material gràfic Fira Cullerada 2018
DECRET 2018-1636 [852
Exp. 8542/2018 Lloguer para-sols Fira Cullerada 2018
DECRET 2018-1635 [854
Exp. 8537/2018 Lloguer mobiliari chill out Fira Cullerada 2018
DECRET 2018-1634 [853
Admissió a tràmit de la reclam. de RP iniciada per FIATC pels danys patits a l'hab. assegurat al c/
magnòlia 36B a conseqüència d'una fuita d'aigua per trencament de canonada, el 22/03/18.
DECRET 2018-1633 [2.Exp.
Aco7275/2018
Admissió a tràmit de la reclamació de RP iniciada per Finques B. en representació de la CP R I
demanant indemnització pels dany soferts a la Comunitat del Ps. Marítim 26, a conseqüència
les arrels d'un arbre ubicat en via pública. Exp. 5985/2018
DECRET 2018-1632 [2.deAco

7740/2018
7852/2018
8519/2018
8529/2018
8542/2018
8537/2018

7275/2018

5985/2018

Vist ue pe o fe io a el p og a a d’a ti itats de la Fi a
s’ha i l s u espe ta le
usi al de ha a e es el dia d’agost, a la pis i a u i ipal de Mo t- oig del Ca p.
DECRET 2018-1631 [Decre

7003/2018

Vist ue pe o fe io a el p og a a d’a ti itats de la Festa Majo s’ha i l s u espe ta le
musical de jazz el dia 25 de juliol a la Pèrgola de la Platja Cristall de Miami Platja.
DECRET 2018-1630 [Decre

6996/2018

Vist ue pe du a te e la p og a a i de “a t Jau e, es e essa i el llogue de l’e uip de so i
llum , per sonoritzar un espectacle musical, el dia 23 de juliol, a la plaça Jaén de Miami Platja. 7226/2018
DECRET 2018-1629 [Decre
Auto itza i de la essi d’ús de sala del Ce t e Poli ale t “a t Jau e, a la AVV “oleMio, pe
ealitza u a eu i el dia d’agost de
, de : a : ho es.
DECRET 2018-1628 [Sole
8531/2018
Via Pública i Serveis Generals. Compra de 42 metres de canal blanc RAL9010 60X90 U23X per
l'obra civil dels creuaments subterranis de Baixa Tensió a Mont-roig del Camp.
DECRET 2018-1627 [Decre
Decret denegació ajut per activitats estiu
DECRET 2018-1626 [DECRET
Educació - aprovació tarifa reduida llar d'infants E. i G. V. D. curs 2018-2019
DECRET 2018-1625 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitat estiu
DECRET 2018-1624 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitat estiu
DECRET 2018-1623 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitat estiu
DECRET 2018-1622 [DECRET
Educació- aprovació tarifa reduida llar d'infants E., C. i A. L. C. curs 2018-2019
DECRET 2018-1621 [DECRET
Educació- Aprovació tarifa reduida llar d'infants Q. G. N. curs 2018-2019
DECRET 2018-1620 [DECRET

8590/2018
7851/2018
7152/2018
7702/2018
7739/2018
7704/2018
8183/2018
8188/2018

Educació- Aprovació tarifa reduida llar d'infants curs 2018-2019 J. G. M. S.
DECRET 2018-1619 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència activitats estiu
DECRET 2018-1618 [DECRET
Educació- aprovació tarifa reduida llar d'infants, curs 2018-2019, per N. M. T.
DECRET 2018-1617 [DECRET
Decret aprovació ajut social per tractament terapèutic
DECRET 2018-1616 [DECRET
Decret dessistiment ajut urgència activitats estiu
DECRET 2018-1615 [DECRET
Esti a la e la a i fo ulada pe la “ a. M. M. L., pels da s ate ials sofe ts e l’ha itatge
situat al carrer de les Mèlies, 12, 2B de Mont-roig del Camp, com a conseqüència de les arrels
/
DECRET 2018-1614 [7.d’u
Resa e u i at e ia pú li a. E p.
Convocatòria Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2018 a les 11:00 h
DECRET 2018-1613 [Decre
Adjudicació obres d'adeqüació de la cuina de l'escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del
Camp
DECRET 2018-1612 [712
Exp. Turisme / nf / Disseny baners Portal WIFI / 8308 / 2018
DECRET 2018-1611 [830
Turisme_Exp_8234_2018_actualització_tríptic_ermita
DECRET 2018-1610 [823
Llicència
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. EA8125/2018
DECRET 2018-1609 [03
D

7810/2018
7853/2018
8317/2018
7207/2018
7845/2018

1149/2018
JDGL/2018/28
7123/2018
8308/2018
8234/2018
8125/2018

Llicència
per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. EA8103/2018.
DECRET 2018-1608 [03
D

8103/2018

Llicència
administrativa per la conducció de gossos potencialment perillosos. EA8115/2018.
DECRET 2018-1607 [03
D
Convocatòria Comissió Especial de Comptes el dia 26 de juliol de 2018 a les 13:00 h
DECRET 2018-1606 [Decre
Adjudi a se ei a E is “CP pe e uip de so i llu s pe als o se ts del d’o tu e i de
novembre al Casal de Joves K1 de Mont-roig del Camp
DECRET 2018-1605 [2_
Autorització cessió ús sala Centre Polivalent Sant Jaume, a C.P. Garatges Edifici Nabila, per
ealitza eu i el dia d’agost de
, de . a . ho es.
DECRET 2018-1604 [Gara
Co t a ta a la Co la La P i ipal de Ta ago a pe la allada de sa da es ue es fa à a l’E ita
Mare de Déu de la Roca el dia 8 de setembre
DECRET 2018-1603 [2_
Co t a ta a l’Asso ia i E pe ta Cultu al pe la i o po a i de l’Aju ta e t de Mo t- oig
del Camp a la V Edició del Festival Accents de Música en Català per les actuacions de Joan Reig i
Montse Castellà
DECRET 2018-1602 [2_
Auto itza i de la essi d’ús de sala del Ce t e Poli ale t “a t Jau e, a la Co u itat de
P opieta is Cases Medite à ies, pe ealitza u a eu i el dia d’agost de
, de . a
13.30
hores
DECRET 2018-1601 [CP
Casas
Autoritzar actes del Cap de Setmana Diatònic, que es celebrarà els dies 12, 13, 14 i 15 de juliol
de 2018 a Mont-roig del Camp
DECRET 2018-1600 [Cap

8115/2018
CECONOMIC/2018/8
8209/2018
8413/2018
8100/2018

8202/2018

8488/2018
7641/2018

Incoació del procediment d'ordre d'execució per tal que l'empresa responsable reposi el
paviment de la via pública on va actuar; i retiri l'acopi de material de la via pública.
DECRET 2018-1599 [Ord
I oa i d’e pedie t de ai a pe i s ip i i deguda de les pe so es afe tades pe l’Edel
fit e H
IA a
pe o ha e o fi at l’e pad o a e t du a t el pe íode
reglamentari.
DECRET 2018-1598 [Decre
Inscripció en el Padró d'Habitants per haver comprovat que resideix en l'habitatge ocupat C.
Mare de Déu de la Roca, 81.
DECRET 2018-1597 [Decre
Inscripcions en el Padró d'Habitants juny 2018.
DECRET 2018-1596 [Decre
Decret pels dos tractaments de puces a la plaça Mossèn Gaietà Ivern, zona enjardinada, c. de
l'Hospital i adjacents. Exp. 8134/2018
DECRET 2018-1595 [813
espe ta le usi al u do fa tasia el dia de juliol a la plaça de Ja .
DECRET 2018-1594 [Decre
Cessi d’ús o ú espe ial d’u espai u i ipal pe la ele a i de la festa de a i el dia
d’agost al a p de fut ol de l’u a itza i “a t Mi uel de Mo t- oig del Ca p.
DECRET 2018-1593 [Cessió

8269/2018

7325/2018
8106/2018
8383/2018
8134/2018
7990/2018

8142/2018

Cessi d’ús o ú espe ial d’u espai u i ipal pe la ele a i de la festa de a i el dia
d’agost al a p de fut ol de l’u a itza i “a t Mi uel de Mo t- oig del Ca p.
DECRET 2018-1592 [Cessió
8142/2018
Adjudicar, ell lloguer de 50 taules rodones del dia 20 al 22 de juliol amb motiu de la Festa Major
de Sant Jaume de Miami Platja.
DECRET 2018-1591 [Decre
8161/2018
urbanisme: Concessió tala d'un pi situat alc. de l'Ametlla de Mar, núm. 12 de Miami Platja.
DECRET 2018-1590 [DECRET
urbanisme: Concessió tala d'un pi situat al c. de Pamplona, núm. 15 de Miami Platja.
DECRET 2018-1589 [DECRET
urbanisme: Concessió tala d'un pi situat al c. Biscaia (de), núm. 3 de Miami Platja.
DECRET 2018-1588 [DECRET
urbanisme: Concessió obra menor a nom de Nedgia Catalunya
DECRET 2018-1587 [DECRET
urbanisme: Concessió ocupació via pública obra relacionada 7544/2018 situat al c. de Vinyols,
núm. 15 de Miami Platja.
DECRET 2018-1586 [DECRET
urbanisme: Concessió ocupació via pública al c. de Severo Ochoa amb pg. de Mediterrani, núm.
27 de Miami Platja.
DECRET 2018-1585 [DECRET
urbanisme: Denegació llicència obra menor situat a la Partida Les Pobles, núm. 55 Mont-roig
del Camp
DECRET 2018-1584 [DEN
urbanisme: Concessió ME situat al c. de Menorca, núm. 62 de Miami Platja.
DECRET 2018-1583 [DECRET

8291/2018
8148/2018
8143/2018
12691/2017
7546/2018
7711/2018
5839/2018
7046/2018

urbanisme: Desistiment llicència d'obres menors situat al c. de Sant Jordi, núm. 39 de Montroig del Camp.
DECRET 2018-1582 [DECRET
Convocatòria Ple ordinari 11 de juliol a les 13:00 h a la Casa de Cultura Agustí Sarda
DECRET 2018-1581 [Decre
urbanisme: concessió tala d'un i situat a l'av. del Casalot, núm. 20 casa 1 de la urbanització El
Casalot.
DECRET 2018-1580 [DECRET
urbanisme: Concessió ocupació via pública 1435/2018 situat al c. Deu Horus, núm. 4 de la
urbanització El Casalot.
DECRET 2018-1579 [DECRET
urbanisme: Concessió tala d'un pi situat a la pl. de Girona, núm. 7 de Miami Platja.
DECRET 2018-1578 [DECRET
Estimar la reclamació formulada en relació amb els danys materials soferts en vehicle 9374FVL,
a o se ü ia de la aiguda d’u a se al de p ohi it esta io a al / I dúst ia a
/ Colo ,
10/02/2018. Exp. 1990/2018
DECRET 2018-1577 [7.elRes
Esti a la e la a i fo ulada pels da s sofe ts e el seu ha itatge, a o se ü ia d’u a
fuita d’aigua pe la o e i e
ia de NO“TRAIGUA del o ptado de l’aigua a la asa del
DECRET 2018-1576 [7.costat,
Res el 23/08/2017. Exp. 2139/2018
Estimar la reclamació formulada per l'organitzador del NOMAD, pels danys soferts en dos
FoodT u ks, a o se ü ia d’u i id ia e el ge e ado ue les ali e ta a, el passat
Exp. 4352/2018
DECRET 2018-1575 [7.25/08/2017.
Res
Desestimar la reclamació formulada per la Sra. J O A, pels danys personals soferts per una
aiguda a o se ü ia del al estat del / de l’Illa Ca e a a to ada a
Ma u s de
el 30/06/16. Exp. 12198/2017
DECRET 2018-1574 [7.Marianao,
Res
Ampliació horari tancament bar de la piscina Mont-roig Temporada 2018
DECRET 2018-1573 [Decre
Acceptació de pagament pels danys soferts a un senyal vertical de cediu el pas al C/ Gran
Canària amb Av. València, el passat 21/12/2017. Exp.1049/2018
DECRET 2018-1572 [2_acc
Designar locutor davant la fiscalia a l'enginyer municipal per a la gestió mediambiental
DECRET 2018-1571 [desig
Decret aprovació ajut social Fons solidarita Nostraigua
DECRET 2018-1570 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1569 [DECRET
Decret desistiment petició ajut urgent activitats i menjador estiu
DECRET 2018-1568 [DECRET
Decret aprovació ajut econòmic per activitats estiu
DECRET 2018-1567 [DECRET
Decret aprovació ajut econòmic per activitats estiu
DECRET 2018-1566 [DECRET
Decret aprovació ajut econòmic per activitats estiu
DECRET 2018-1565 [DECRET
Decret aprovació ajut econòmic per activitats estiu
DECRET 2018-1564 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1563 [DECRET

6068/2018
PLE/2018/7
6951/2018
6071/2018
6981/2018

1990/2018

2139/2018

4352/2018

12198/2017
4532/2018
1049/2018
7535/2018
7850/2018
7689/2018
7729/2018
7695/2018
7698/2018
7706/2018
7708/2018
7709/2018

Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1562 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1561 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1560 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1559 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1558 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1557 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1556 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1555 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1554 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1553 [DECRET
Educació- aprovació tarifa reduida llar d'infants curs 2018-2019 per P. D. G.
DECRET 2018-1552 [DECRET
Decret aprovació ajut urgència per activitats estiu.
DECRET 2018-1551 [DECRET
Educació - Aprovació baixa transport escolar 2017-2018 per X.G.J.
DECRET 2018-1550 [Decre
Acceptació de pagament pels danys soferts a un vidre de la Oficina Municipal de Miami Platja,
el passat 25/10/2017. Exp.7968/2018
DECRET 2018-1549 [2_Accepto
Acceptació de pagament pels danys soferts a un vidre del Poliesportiu Municipal de Miami
Platja, el passat 13/12/2017. Exp.7967/2018
DECRET 2018-1548 [2_Accepto
Exp. 8119/2018 Flyers Programa Noves Oportunitats per a Joves
DECRET 2018-1547 [811
Llicència de gual a l'av. Verge de Fàtima, 10 de Miami Platja
DECRET 2018-1546 [Decre
llicència de gual al c. Tenerife, 2 A-00-05 de Miami Platja
DECRET 2018-1545 [Decre
Drets d'ús del nínxol 73-B del cementiri de Miami Platja
DECRET 2018-1544 [Decre
Turisme_Exp_8053_2018_Concert_vermut_Cap_setmana_Diatònic
DECRET 2018-1543 [805
Convocatòria Junta de Portaveus divendres 6 de juliol de 2018 a les Oficines Municipals de
Miami Platja
DECRET 2018-1542 [Decre
Reclamació de danys pels desperfectes ocasionats a un fanal a la cruïlla del carrer Navarra amb
Biscaia de Miami Platja, com a conseqüència de la col·lisió del vehicle matrícula 0433-GTT. Exp.
8136/2018
DECRET 2018-1541 [1_rem
Reclamació de danys per una averia al sistema de càmeres de seguretat de la Comissaria de la
Policia Local de Miami Platja, a conseqüència d'una forta tempesta, el passat dia 6 de juny de
2018. Exp.8176/2018
DECRET 2018-1540 [1_rem
Convocatòria Junta de Govern Local 4 de juliol de 2018
DECRET 2018-1539 [Decre
Via Pública i Serveis Generals. Compra de material asfàltic pels creuaments subterranis de baixa
tensió a Mont-roig del Camp.
DECRET 2018-1538 [Decre

7710/2018
7712/2018
7715/2018
7725/2018
7736/2018
7737/2018
7738/2018
7745/2018
7759/2018
7750/2018
7642/2018
7852/2018
808/2018
7968/2018
7967/2018
8119/2018
7422/2018
7542/2018
8198/2018
8053/2018
JDP/2018/7

8136/2018

8176/2018
JDGL/2018/27
7982/2018

Petits “o s E To i la olta al
a
t o peta Li usio
DECRET 2018-1537 [2_
Autorització cessió ús de sala teatre del Centre Polivalent. Associació Nuevos Aires de Miami
juliol i agost
DECRET 2018-1536 [Nu
Auto itza l’ús de la “ala d’E posi io s de la Casa de Cultu a a la Co al pe assajos els esos de
juliol i agost de 2018 els dimecres de les 20:00 a les 22:00 h.
DECRET 2018-1535 [Coral
Turisme_Exp_8054_2018_Impressió_Guia_Serveis
DECRET 2018-1534 [805
Turisme_Exp_7913_2018_Ioga_familia_juliol_banys_lluna
DECRET 2018-1533 [791
Turisme_Exp_7914_2018_Ioga_en_familia_agost_banys_lluna
DECRET 2018-1532 [791
Turisme_Exp_7348_2018_Festa_Escuma_Banys_Lluna
DECRET 2018-1531 [734
Turisme_Exp_7598_2018_tiquets_Banys_Lluna
DECRET 2018-1530 [759
Turisme_exp_7600_2018_vinil_banys_lluna
DECRET 2018-1529 [760
Departament d'Educació. Designació Comissió d'Estudi als efectes de valoració dels resultats de
la o sulta pú li a i eda i del te t de odifi a i del Regla e t ge e al d’o ga itza i i
fu io a e t de les lla s d’i fa ts de Mo t- oig del Ca p
DECRET 2018-1528 [Decre
Educació - Aprovació tarifa reduida llar d'infants M.P.L. curs 2018-2019
DECRET 2018-1527 [DECRET
Educació - Denegació tarifa reduida llar d'infants per casal estiu 2018 de L. i N. M. T.
DECRET 2018-1526 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1525 [DECRET
Decret aprovació ajut per situació urgent (activitats estiu 2018)
DECRET 2018-1524 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats d'estiu
DECRET 2018-1523 [DECRET
Educació- aprovació tarifa reduida llar d'infants curs 2018-2019 A. i L. C. K.
DECRET 2018-1522 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats d'estiu
DECRET 2018-1521 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats d'estiu
DECRET 2018-1520 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1519 [DECRET
Decret aprovació ajut social per deute subministrament elèctric
DECRET 2018-1518 [DECRET
Decret aprovació ajut d'urgència per activitats estiu
DECRET 2018-1517 [DECRET
Educació - Aprovació tarifa reduida llar d'infants Petete curs 2018-2019 V. M. L.
DECRET 2018-1516 [DECRET
Educació- aprovació tarifa reduida llar d'infants Petete curs 2018-2019 N.H.B.
DECRET 2018-1515 [DECRET
urbanisme: Concessió ocupació via pública obra relacionada 7025/2018 RC_ME situat a l'av. de
Veracruz, núm. 70 de Miami Platja.
DECRET 2018-1514 [DECRET
urbanisme: Concessió ocupació via publica obra relacionada 8731/2018 RC_ME
DECRET 2018-1513 [DECRET
urbanisme: Concessió ocupació via pública situat al c. del Garbí, núm. 21 de la urbanització
Barri Llastres, Nedgia.
DECRET 2018-1512 [DECRET

7417/2018
7872/2018
7957/2018
8054/2018
7913/2018
7914/2018
7348/2018
7598/2018
7600/2018

6541/2018
7577/2018
7573/2018
7691/2018
7693/2018
7732/2018
7576/2018
7731/2018
7730/2018
7696/2018
6264/2018
7705/2018
7302/2018
7639/2018
7028/2018
6993/2018
6940/2018

