
Nom Resum Expedient

DECRET 2018-2210 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11592/2018 -- Alta transport escolar CCBC J. P. P. curs 2018-2019 11592/2018

DECRET 2018-2209 [Decre13.00 Intervenció -- Expedient 11197/2018 -- MC 9/2018 Tf crèdit mateixa àrea despesa 11197/2018

DECRET 2018-2208 [11

Regidoria Turisme -- Expedient 11243/2018 - 47680***Q Jaume Boldú Frutos - Proposta de despesa. Serveis 

(0050.1411) - Promoció Xarxes Socials - Jornades Gastronòmiques de La Cuina d'arròs de Tardor - 2018 11243/2018

DECRET 2018-2207 [11

Regidoria Turisme -- Expedient 11227/2018 -- P9316***H Emissora Municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de 

l'Infant -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) - Ràdio L'Hospitalet - Jornades Gastronòmiques "La Cuina de 

l'Arròs de Tardor" 2018 -- 11227/2018

DECRET 2018-2206 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11220/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) -- Vist que per  dur a terme la 

p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha  de o t a ta  el se vei d’u  fuste  pe  fe  u a est u tu a 
amb palets de fusta. 11220/2018

DECRET 2018-2205 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11234/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) -- Vist que per dur a terme la 

p og a a i  la Festa Majo  de “a t Mi uel , s’ha de o t a ta  el se vei t i  de so i il·lu i a i  pe  
l’espe ta le Flou Papaga o . 11234/2018

DECRET 2018-2204 [Decre

13.00 Intervenció -- Expedient 11197/2018 -- Modificacions de crèdit del pressupost general (0080.1327) - 

Transferència de crèdit de la mateixa àrea de despesa -- 11197/2018

DECRET 2018-2203 [Exp. 1

04.00 Padró -- Expedient 10843/2018 --   Informes habitatges ocupats (0201.2697) - Sol. alta en habitatge ocupat 

C. Deesa Isis, 5 casa 1 -- 10843/2018

DECRET 2018-2202 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 11182/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - Curs 

virtual d'urbanisme i ordenació del territori. 11182/2018

DECRET 2018-2201 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 11045/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - Curs  

L’e e i i del o t ol i te  e  l’à it de la o t a ta i  ad i ist ativa 11045/2018

DECRET -  [De et_A a He e o_III Jo ada de fo a i  so e la t a ita i  ele t i a e  l’à it de l’u a is e i de edi a ie t]

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10900/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - III 

Jo ada de fo a i  so e la t a ita i  ele t i a e  l’à it de l’u a is e i de edi a ie t - / /  de 
10h a 12h 30 10900/2018

DECRETS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP SETEMBRE 2018



DECRET 2018-2199 [Decre

36.00 Nínxols i Guals -- Expedient 11540/2018 --  Autorització per instal·lacions de làpides (0137.2397) - 

Instal.lació de làpida al nínxol 292-A del Cementiri de Mont-roig del Camp -- 11540/2018

DECRET 2018-2198 [DecreConvocatòria Comissió Informativa Impuls Econòmic de data 3 d'octubre de 2018 a les 13:30 h CECONOMIC/2018/10

DECRET 2018-2197 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10629/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - Curs 

de redacció de documents policials 10629/2018

DECRET 2018-2196 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10815/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - Curs 

de redacció de documents policials 10815/2018

DECRET 2018-2195 [decre

Cessió d'ús de la plaça davant les Oficines Municipals de Miami Platja a l'Associació Amics del Country el dia 28 

d'octubre de les 11 a 13 h per Triangular i ball en línia. 10883/2018

DECRET 2018-2194 [DecreConvocatòria Comissió Informativa Territori de data 3 d'octubre de 2018 a les 13:15 h CTERRITORI/2018/7

DECRET 2018-2193 [DecreConvocatòria Comissió Informativa Àrea de les Persones de data 3 d'octubre de 2018 a les 13:00 h CPERSONES/2018/12

DECRET 2018-2192 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 8958/2018 -- Tarifa reduida llar d'infants L. P. B. curs 2018-2019 8958/2018

DECRET 2018-2191 [DECRET

38.00 Serveis Socials -- Expedient 10836/2018 -- Contractació ambulància per Homenatge vellesa Mont-roig del 

Camp -- 10836/2018

DECRET 2018-2190 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 10833/2018 -- Contractació ambulància per Homenatge vellesa Miami Platja -- 10833/2018

DECRET 2018-2189 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11238/2018 --Tarifa reduida llar d'infants curs 2018-2019 R. R. E. 11238/2018

DECRET 2018-2188 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11247/2018 -- Tarifa reduida llar d'infants Q. i S. F. M. curs 2018-2019 11247/2018

DECRET 2018-2187 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11348/2018 -- Alta transport escolar CCBC  K. A. P. S. i J. S. L. S. curs 2018-2019 11348/2018

DECRET 2018-2186 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11244/2018 -- Tarifa reduida llar d'infants M. G. B. curs 2018-2019 11244/2018

DECRET 2018-2185 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10714/2018 -- Llicència de tala de pins (0137.2434) - Llicència tala d'un pi situat a l'av. 

Viena (de), núm. 43 de Miami Platja -- 10714/2018

DECRET 2018-2184 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 8426/2018 --Llicència d'obra menor amb projecte (0139.2414) - Instal·lació d'un 

sistema autònom de plaques solars fotovoltaiques per alimentació del sistema de bombeis agrícolar situat a la 

Pda. Tarrés pol. 53 parc.152 -- 8426/2018

DECRET 2018-2183 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 9694/2018 Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Legalització administrativa d'una 

vivenda unifamiliar aillada situada al pol 56 parc 133 Pda Planes 9694/2018

DECRET 2018-2182 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 9689/2018 Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Legalització de l'adequació de 

magatzem agrícola per allotjament de treballadors situat a pol 56 parc 134 Pda. Planes 9689/2018

DECRET 2018-2181 [DECRET17.00 Obres -- Expedient 4945/2018 - (0088.1741) - Devolució fiança av. Granada, 33 - c. Soria s/ref. 140019TRR --4945/2018



DECRET 2018-2180 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 4941/2018 --(0088.1741) - Devolució fiança c. Illes Canàries (de les), núm. 55 s/ref. 

140016TRR -- 4941/2018

DECRET 2018-2179 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 4947/2018 --- (0088.1741) - Devolució fiança situat c. Amunt (d'), núm. 80 (cases 

3,8,11) s/ref. 140095TRR -- 4947/2018

DECRET 2018-2178 [DECRET17.00 Obres -- Expedient 4949/2018 -(0088.1741) - Devolució fiança av. Califòrnia (de), 23 s/ref. 140154TRR -- 4949/2018

DECRET 2018-2177 [DECRET17.00 Obres -- Expedient 4950/2018 --(0088.1741) - Devolució fiança c. Ametlla de Mar, 10 s/ref. 140184TRR -- 4950/2018

DECRET 2018-2176 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 8194/2018 -- (0139.2414) - Construcció arqueta de telecomunicacions Valencia-

Barcelona 1 i av. Casalot-Autovia del Mediterrani per acondicionament tubs de telecomunicacions existents -- 8194/2018

DECRET 2018-2175 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 11153/2018 -- Ocupació de via pública per obres (0139.2334) - Ocupació vía pública 

referent a l'expedient d'obra 5850/2018 ME situat a l'av. de Veracruz de Miami Platja. -- 11153/2018

DECRET 2018-2174 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10718/2018 --(0139.2334) - Ocupació via pública obra relacionada 10717/2018 RC_ME 

situat a l'av. Maria Cristina (de), núm. 23 de Miami Platja. -- 10718/2018

DECRET 2018-2173 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 10649/2018 Llicència de piscina (0139.2413) - Sol·licitud de llicència d'obra major 

consistent en la construcció d'una piscina privada, situada al c. dels Gegants, 4 a nom de Gerhard Weber 10649/2018

DECRET 2018-2172 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10702/2018 -(0139.2334) - Ocupació via pública obra relacionada 10699/2018 RC_ME 

situat al c. Peix (del), núm. 3 de Miami Platja. -- 10702/2018

DECRET 2018-2171 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 2912/2018 -- Llicència urbanística en sòl no urbanitzable (0139.2417) - Adequació del 

camí d'accés de l'entrada del càmping -- 2912/2018

DECRET 2018-2170 [DECRET17.00 Obres -- Expedient 10615/2017 -- Llicència urbanística -- 10615/2017

DECRET 2018-2169 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 8192/2018 -- Llicència d'obra menor sense projecte (0139.2404) - Instal·lació de 1 pal 

de fusta tipus 8-E a la vorera situat al c. Huelva (de), núm. 3 de Miami Platja. -- 8192/2018

DECRET 2018-2168 [CESS

32.00 Esports -- Expedient 11568/2018 --  Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - CESSIÓ POLIESPORTIU A L'AGRUPACIO PATINATGE MONT-ROIG CAMPIONAT FCP. 11568/2018

DECRET 2018-2167 [Decre

20.00 Activitats. Expedient 724/2018 . Requeriment  esmena d'objeccions i documentació- Comunicació prèvia 

d'activitat econòmica de baix risc (0167.2541) Establiment hoteler de 2 estrelles a l'av. Barcelona, 147-149. 724/2018

DECRET 2018-2166 [01

13.00 Intervenció -- Expedient 10089/2018 --Decret d'inici d'expedient de modificació de les ordenances fiscals 

pe  l’e e i i 10089/2018



DECRET 2018-2165 [DecreBestreta Cultura - Activitats diverses del departament 1808/2018

DECRET 2018-2164 [11

Regidoria Turisme -- Expedient 11075/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) - Disseny material gràfic - 

Jornades Gastronòmiques de La Cuina de l'arròs de Tardor -- 11075/2018

DECRET 2018-2163 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11105/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) -- Vist que per dur a 

te e la p og a a i  la Festa Majo  de “a t Mi uel , s’ha  de o p a   p e is pel o u s de ellesa 
canina. 11105/2018

DECRET 2018-2162 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11245/2018 --Tarifa reduida llar d'infants curs 2018-2019 E. A. i N. G. G. 11245/2018

DECRET 2018-2161 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11346/2018 -- Modificació tarifa transport escolar L. M. S. G. curs 2018-2019 11346/2018

DECRET 2018-2160 [Ag

39.00 Cultura -- Expedient 11365/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Casa de Cultura 11365/2018

DECRET 2018-2159 [PD

39.00 Cultura -- Expedient 11414/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Casa de Cultura 11414/2018

DECRET 2018-2158 [Bri

39.00 Cultura -- Expedient 11439/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Casa de Cultura 11439/2018

DECRET 2018-2157 [Gru

39.00 Cultura -- Expedient 11279/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Casa de Cultura 11279/2018

DECRET 2018-2156 [2_ 

39.00 Cultura -- Expedient 10973/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) - Disseny i impressió del 

Ca tell Do es i “alut  -- 10973/2018

DECRET 2018-2155 [02Llicència administrativa per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos. EA11354/2018. 11354/2018

DECRET 2018-2154 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10135/2018 -- Múltiples interessats -- Aprovació de Nòmines (0063.1510) - 

Nòmines setembre 2018 10135/2018

DECRET 2018-2153 [Decre06.00 Recursos Humans -- Expedient 10135/2018 -- Múltiples interessats -- pagament nomines setembre 10135/2018

DECRET 2018-2152 [1_rem

Re la a i  de da s pels despe fe tes o asio ats a u  pa ell i di ado  de g a s di e sio s a l’Av. Costa ) fi  
de Miami Platja, com a conseqüència de la col·lisió del vehicle 8516KJM, el passat dia 21 de juliol de 2018. Exp. 

11181/2018. 11181/2018

DECRET 2018-2151 [DECRETPetició del registre d'entitats locals -- 11293/2018

DECRET 2018-2150 [Decre13.00 Intervenció -- Expedient 11315/2018 -- mc 10/2018- Inici 11315/2018

DECRET 2018-2149 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11106/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) -- Vist que per dur a 

te e el p eg  de la Festa Majo  de “a t Mi uel , es e essa i la o p a d’u  a  de flo s o  detall pe  la 
pregonera. 11106/2018



DECRET 2018-2148 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11122/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) -- Vist que per dur a 

te e el p eg  de la Festa Majo  de “a t Mi uel , es e essa i la o p a d’u  egal o  detall pe  la p ego e a. 11122/2018

DECRET 2018-2147 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11102/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) --Vist que per dur a 

te e la p og a a i  la Festa Majo  de “a t Mi uel , s’ha  de o p a   lots d’ag aï e t pe  l’e hi i i  
canina. 11102/2018

DECRET 2018-2146 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 11079/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) -- Vist que per dur a 

te e la p og a a i  la Festa Majo  de “a t Mi uel , s’ha   de lloga  pla tes pe  la de o a i  de la Most a 
d’E titats. 11079/2018

DECRET 2018-2145 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 11149/2018 - Compra regal Homenatge a la vellesa Mont-roig 2018 -- 11149/2018

DECRET 2018-2144 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 11080/2018 - Compra flors Homenatge vellesa 2018 Mont-roig -- 11080/2018

DECRET 2018-2143 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 11150/2018 -- Compra regal Homenatge a la vellesa Miami 2018 -- 11150/2018

DECRET 2018-2142 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11248/2018 --Tarifa reduida llar d'infants V. N. L. N. curs 2018-2019 11248/2018

DECRET 2018-2141 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10587/2018 -(0137.2434) - Llicència tala de cinc pins situats al c. Muntanya (de la), 

núm. 14 urb. Els Pins de Miramar -- 10587/2018

DECRET 2018-2140 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10655/2018 --(0088.1741) - Devolució fiança situat al c. Albada (de l'), núm. 6 urb. Els 

Olivers expedient d'obra 11/2016 PI -- 10655/2018

DECRET 2018-2139 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 8664/2018 -- Devolució de fiança (0088.1741) - Devolució fiança situat a l'av. Llibertat 

(de la), núm. 15 A urb. Club Mont-roig -- 8664/2018

DECRET 2018-2138 [Decre

17.00 Obres-Exp.5228/2018  Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licitud d'obra major consistent en 

l'ampliació de l'establiment i incorporació de nous equipaments i maquinària de transformació de fruits secs 

situada al c. Klaus Fischer, 14-16 5228/2018

DECRET 2018-2137 [1_rem

Reclamació de danys pels desperfectes ocasionats al SAI instal·lat a la Comissaria de la Policia Local de Miami 

Platja, a o se ü ia d’u a fo ta te pesta el passat  d'agost de . E p. / . 11188/2018

DECRET 2018-2136 [DecreConvocatòria Junta de Govern Local 26 de maig de 2018 a les 11:00 h JDGL/2018/39

DECRET 2018-2135 [12Renovació del certificat digital de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 10925/2018

DECRET 2018-2134 [7. Res

Desesti a  la e la a i  de la “ a. MD P G pels da s pe so als sofe ts pe  u a aiguda a o se ü ia d’u a 
tapa petita ue so eso tia u s   pe  so e de la vo e a de l’Avi guda Ba elo a , el passat dia  de 
febrer de 2018. Exp. 7773/2018. 7773/2018

DECRET 2018-2133 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10879/2018 -- Casal d'Avis Sant Jaume de Miami Platja -- Modificació de la 

jornada i/o de l'horari laboral (0061.1497) - Ampliació de 4 hores la jornada laboral el 16/09/2018 10879/2018



DECRET 2018-2132 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 11108/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - Curs: 

Identificació, signatura i digitalització per a personal tècnic municipal. Diputació de Tarragona. 11108/2018

DECRET 2018-2131 [2. Aco

Admissió a tràmit de la reclamació de RP de la Sra. E M G, reclamant indemnització pel danys soferts en el 

vehicle matrícula 8834BTM, a conseqüència de la inundació sota el pont de la plaça Dr. Fleming de Miami Platja, 

el 6/09/18. Exp. 11200/2018 11200/2018

DECRET 2018-2130 [1. Enm

Requeriment de documentació per continuar amb l'exp. de RP del Sr. JMS pels danys soferts al seu vehicle 

mentre circulava pel carrer Deu Set, 17 el 05/09/18. Exp.11177/2018. 11177/2018

DECRET 2018-2129 [2. D

Declarar el desistiment i procedir a l'arxiu de la sol.licitud iniciada per CGG reclamant indemnització pels danys 

personals soferts per una caiguda pel mal estat de la vorera de l'Av. Califòrnia 16, el 14/08/18. Exp. 10249/2018 10249/2018

DECRET 2018-2128 [2. D

Declarar el desistiment i procedir a l'arxiu de la sol.licitud iniciada per JA R R reclamant indemnització pels danys 

materials soferts per un cop d'un contenidor desplaçat pel vent el 16/07/18. Exp. 9050/2018 9050/2018

DECRET 2018-2127 [7. Res

Desestimar la reclamació de la Sra. M A B pels danys produïts en el vehicle matrícula 1744CTN, a conseqüència 

de la aiguda d’u a se al de p ohi it esta io a , al a e  ou  de Mo t- oig del Ca p, el passat dia / / . 
Exp. 7209/2018. 7209/2018

DECRET 2018-2126 [GA

39.00 Cultura -- Expedient 11225/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) -- 11225/2018

DECRET 2018-2125 [DecreConvocatòria extraordinària Comissió Informativa Àres de les Persones el 26 de setembre de 2018 a les 10:30 h CPERSONES/2018/11

DECRET 2018-2124 [Decre

38.00 Serveis Socials -- Expedient 9727/2018 -Contractació actuació musical festa aniversari Casal d'avis Miami 

Platja 9727/2018

DECRET 2018-2123 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10630/2018 -- Proposta de despesa espectables. Privat (0055.1448) -- Vist que per dur 

a te e la p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u  espe ta le usi al. 10630/2018

DECRET 2018-2122 [DECRET

32.00 Esports -- Expedient 11062/2018 -- Esports. Organització d'activitats esportives i de lleure (0217.2767) - 

CURSA COPA CATALANA INFANTIL  DE CARRETERA -- 11062/2018

DECRET 2018-2121 [decreCessió d'ús terreny entre l'Institut Antoni Ballester i Centre de Dia el dia 1 d'octubre 11010/2018

DECRET 2018-2120 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10855/2018 -- Inscripció a activitats formatives externes (0064.3006) - C18-

075 / Curs: Identificació, signatura i digitalització 10855/2018

DECRET 2018-2119 [Decre

Co t a ta i  d'u a assegu a ça d'a ide ts pel p oje te Ap e d e a eda  ue es ealitza à du a t el u s -
19, des del 3 d'octubre de 2018 al 12 de juny de 2019. Exp. 11070/2018. 11070/2018



DECRET 2018-2118 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 10804/2018 - Contractació actuació musical Homenatge vellesa Mont-roig 10804/2018

DECRET 2018-2117 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 7691/2018 - Activitats estiu 2018 7691/2018

DECRET 2018-2116 [DECRET38.00 Serveis Socials -- Expedient 10803/2018 - Actuació musical Homenatge a la vellesa Miami Platja 10803/2018

DECRET 2018-2115 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 3505/2018 -Llicència de Parcel·lació Urbanística (0139.2433) - Parcel·lació, agrupació, 

segregació o modificació del règim de la propietat horitzontal -- 3505/2018

DECRET 2018-2114 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 3505/2018 -Llicència de Parcel·lació Urbanística (0139.2433) - Parcel·lació, agrupació, 

segregació o modificació del règim de la propietat horitzontal -- 3505/2018

DECRET 2018-2113 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 9260/2018 - Ocupació via pública obra relacionada 6712/2018 situat al c. Prat de la 

Riba -- 9260/2018

DECRET 2018-2112 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10144/2018 --Llicència de tala de pins (0137.2434) - Llicència tala d'un pi situat a l'av. 

Veracruz (de), núm. 72 Miami Platja -- 10144/2018

DECRET 2018-2111 [DECRETExpedient 1634/2017 -Concessió devolució de fiances situat al c. del Pi de Baltasar. 1634/2017

DECRET 2018-2110 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 9904/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 226/218 -- 9904/2018

DECRET 2018-2109 [DecreLlicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos. EA 10755/2018 10755/2018

DECRET 2018-2108 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10995/2018 --  Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 251/2018 -- 10995/2018

DECRET 2018-2107 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10658/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 239/2018 -- 10658/2018

DECRET 2018-2106 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10660/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 240/2018 -- 10660/2018

DECRET 2018-2105 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10662/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 241/2018 -- 10662/2018

DECRET 2018-2104 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10558/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 237/218 -- 10558/2018

DECRET 2018-2103 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10654/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 238/2018 -- 10654/2018

DECRET 2018-2102 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10743/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 244/2018 -- 10743/2018

DECRET 2018-2101 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10741/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 243/2018 -- 10741/2018



DECRET 2018-2100 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10748/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 245/2018 -- 10748/2018

DECRET 2018-2099 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10753/2018 --  Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 246/2018 -- 10753/2018

DECRET 2018-2098 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10754/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 247/2018 -- 10754/2018

DECRET 2018-2097 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10832/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 248/2018 -- 10832/2018

DECRET 2018-2096 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10835/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 249/2018 -- 10835/2018

DECRET 2018-2095 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10738/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 242/2018 -- 10738/2018

DECRET 2018-2094 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10839/2018 --  Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 250/2018 -- 10839/2018

DECRET 2018-2093 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 11015/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatge d'us turistic HUT 252/2018 -- 11015/2018

DECRET 2018-2092 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10214/2018 --Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 236/218 -- 10214/2018

DECRET 2018-2091 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 9018/2018 - Vàries altes transport escolar bus municipal - curs 2018-2019 9018/2018

DECRET 2018-2090 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 8376/2018 - Vàries altes transport escolar CCBC curs 2018-2019 8376/2018

DECRET 2018-2089 [DecreInhumació per beneficiència 11130/2018

DECRET 2018-2088 [Decre

17.00 Obres-Expedient 8749/2018 -Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licitud de llicència d'obra major 

consistent en un projecte bàsic i executiu per ampliació i reforma de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 

al c. Joan Grifoll, 8 8749/2018

DECRET 2018-2087 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 12281/2017 -- Sol·licitud llicència d'obra major. Rehabilitació de l'edifici dels sanitaris 

del Càmping Playa Mont-roig -- 12281/2017

DECRET 2018-2086 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 13988/2017 -- Sol·licitud llicència d'obra major. Projecte bàsic i executiu  per a la 

rehabilitació de l'habitatge unifamiliar entremitgeres, situat a l'Av. Catalunya, 45 -- 13988/2017

DECRET 2018-2085 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 3766/2018 Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licitud d'obra major consistent en la 

substitució parcial de la coberta de l'habitatge situat al c. Joan Grifoll, 11 de Mont-roig del Camp -- 3766/2018

DECRET 2018-2084 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 577/2017 -- Sol·licita llicència d'obra major consistent en legalitzar el canvi d'ús 

d'habitatge a local per a ús administratiu situat a l'Av. Barcelona, 151 -- 577/2017



DECRET 2018-2083 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 6863/2018 Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licita llicència d'obra major 

consistent en el projecte bàsic i executiu per la construcció  d'un habitatge situat al c. Mèlies, 32 de Bonmont 

Terres Noves 6863/2018

DECRET 2018-2082 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 7253/2018 -- Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·liciten llicència d'obra major per 

reformar l'habitatge unifamiliar situat al c. Sant Antoni, 39 de Mont-roig del Camp -- 7253/2018

DECRET 2018-2081 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 7934/2018-- Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licitud d'obra major consistent en 

un projecte bàsic i executiu consistent en la construcció d'una guingueta al Càmping Els Prats, ctra. N 340 Km 

1137 -- 7934/2018

DECRET 2018-2080 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 1562/2018 -- Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licitud llicència d'obra major per 

la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al c. Sant Isidre, 5 de Miami Platja 1562/2018

DECRET 2018-2079 [Decre

17.00 Obres -Exp 7581/2018 Llicència d'Obra Major (0139.2413) - Sol·licitud de llicència d'obra major consistent 

un projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al c. República 

Dominicana, 15 7581/2018

DECRET 2018-2078 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 2868/2018 -- Llicència d'Obra Major (0139.2413) -  Sol·licitud llicència d'obra major per 

l'ampliació i enderroc parcial per adequació a la legalitat vigent d'habitatge unifamiliar, situat al c. Formentera, 

48 de Miami Platja 2868/2018

DECRET 2018-2077 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 9159/2017 -- Sol·licitud llicència d'obra major. Projecte reforma interior de l'habitatge 

situat a Ptda. Aixarmades pol 38 parc 7 -- 9159/2017

DECRET 2018-2076 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 12101/2017-- Sol·licitud llicència d'obra major. Construcció d'un garatge privatiu en 

superficie adossat a l'habitatge existent al c, Nuñez de Balboa, 9 -- 12101/2017

DECRET 2018-2075 [DECRET17.00 Obres -- Expedient 10544/2017 -LLlicència urbanística c. de Mallorca, núm. 92 de Miami Platja. 10544/2017

DECRET 2018-2074 [Decre

17.00 Obres -- Expedient 9574/2018 -- Llicència de piscina (0139.2413) - Sol·licitud de llicència d'obra major 

consistent en la construcció d'una piscina privada, situada al c. Magnolia 37 de l'Urb. Cap de Terme a nom de 

Berrozpe Martinez, SL -- 9574/2018

DECRET 2018-2073 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 10328/2018 -- Ocupació de via pública per obres (0139.2334) - Ocupació via pública 

obra relacionada 12691/2017 ME situat al c. de la Verge de Montserrat, núm. 18 de Miami Platja. -- 10328/2018

DECRET 2018-2072 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 7466/2018 --Llicència d'obra menor amb projecte (0139.2414) - Ampliació de red 

consistent en rasa sobre vorera i calçada i 1 escomesa situat al c. de San Isidre, núm. 2 de Miami Platja. -- 7466/2018

DECRET 2018-2071 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 4383/2018 - Devolució de fiança (0088.1741) - Devolució fiança situat al c. Salze i c. 

Sequoies Gas Natural -- 4383/2018



DECRET 2018-2070 [DEN

17.00 Obres -- Expedient 9963/2018 -Devolució fiança obra relacionada 1369/2018 construcció d'una piscina 

privada -- 9963/2018

DECRET 2018-2069 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 7411/2018 -- Llicència d'obra menor sense projecte (0139.2404) - Reparació paviment i 

asfalt part vial situat al c. del Cisteller urb. Jardins del Paradís. -- 7411/2018

DECRET 2018-2068 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 9951/2018 -Ocupació de via pública per obres (0139.2334) - Reforma cuina situat al c. 

Vinyols (de), núm. 15 2n2a Miami Platja expèdient relacionat 7544/2018 -- 9951/2018

DECRET 2018-2067 [DECRET

17.00 Obres -Llicència d'obra menor amb projecte (0139.2414) - Realitzar rasa sobre vorera i 1 escomesa situat al 

c. Paco Candel (de), núm. 12 de Miami Platja s/ref. GDE12318060064 . 8866/2018

DECRET 2018-2066 [DECRET17.00 Obres -- Expedient 10315/2018 - Llicència tala d'un pi situat al c. Pintor Fortuny, núm. 10 Miami Platja -- 10315/2018

DECRET 2018-2065 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 9942/2018 --Ocupació de via pública per obres (0139.2334) - Comunicació prèvia en 

matèria urbanística (8865/2018) - Arrebossar paret vella i tornar a arrebossar situat al c. Sant Miquel (de), núm. 

11 Mont-roig del Camp -- 9942/2018

DECRET 2018-2064 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 2961/2018 - Llicència d'obra menor sense projecte (0139.2404) c. Sant Jordi núm. 9 

SUD 13 Nou Miami -- 2961/2018

DECRET 2018-2063 [2_ 

39.00 Cultura -- Expedient 10252/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) - Concert Montse Castellà 

Festival Accents 2018 -- 10252/2018

DECRET 2018-2062 [Co

39.00 Cultura -- Expedient 10885/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Centre Polivalent - Comerciants de Miami Platja -- 10885/2018

DECRET 2018-2061 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10632/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) --Vist que per dur a terme la 

p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u  espe ta le pi ot i  I e di del a pa a . 10632/2018

DECRET 2018-2060 [Decre

03.00 Innovació Modernitzacio i EA -- Expedient 10327/2018 -- Aprovació d'ordenança municipal reguladora 

.  - O de a ça de “eu Ele t i a de l’Aju ta e t de Mo t- oig del Ca p -- Desig a i  Co issi  de 
Seguiment 10327/2018

DECRET 2018-2059 [Decre

03.00 Innovació Modernitzacio i EA -- Expedient 10332/2018 -- Aprovació d'ordenança municipal reguladora 

(0014.1217) - Ordenança del Registre Electrònic de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp -- Designació Comissió 

de Seguiment 10332/2018

DECRET 2018-2058 [00Matrimoni civil el dia 22 de setembre de 2018  pel regidor Ferran Pellicer Roca 9846/2018

DECRET 2018-2057 [99

43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 9912/2018 -- Organització de concursos i premis (0215.2762) - I 

Concurs guarniment de balcons i façanes del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 

2018 9912/2018



DECRET 2018-2056 [02

Alienació del bé patrimonial situat a la Ptda. Pobles, 47 de Mont-roig del Camp, per sistema de concurs, 

sol.licitant diversos informes per continuar amb la tramitació. Exp. 7977/2017 7977/2017

DECRET 2018-2055 [Decre

25.00 Via Pública i Serveis Generals -- Expedient 10347/2018 -- J43116342 Diesel Mont-roig SCP -- Proposta de 

despesa. Serveis (0050.1411) - Reparació del vehicle Nissan Almera, matricula 8196-CYL -- 10347/2018

DECRET 2018-2054 [21

42.00 Joventut -- Expedient 11078/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Cessió del Casal de Joves K1 11078/2018

DECRET 2018-2053 [DecreConvocatòria Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2018 JDGL/2018/38

DECRET 2018-2052 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10735/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) -- Vist que per fer publicitat 

de les Festes de “a t Mi uel , s’ha havia o t a ta  el se vei d’i p essi  dels dípti s d'u a ida supe io . 10735/2018

DECRET 2018-2051 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10421/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) Vist que per dur a 

te e la p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha de o p a  a polles de ava pel p eg  de festes. 10421/2018

DECRET 2018-2050 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10355/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) --Vist que per dur a 

te e la p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha de o p a  opes de ava pel p eg . 10355/2018

DECRET 2018-2049 [DECRET

32.00 Esports -- Expedient 11051/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - CESSIÓ DEL CAMP DE FUTBOL  DE MIAMI PLATJA AL COS DE POLICIA LOCAL PARTIT AMISTOS -- 11051/2018

DECRET 2018-2048 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10633/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) -- Vist que per dur a terme la 

p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u  espe ta le pi ot i  I e di del a pa a . 10633/2018

DECRET 2018-2047 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 11005/2018 - Altes transport escolar CCBC curs 2018-2019 -- 11005/2018

DECRET 2018-2046 [DecreBaixa de la llicència de gual a l'av. Veracruz, 16 de Miami Platja 10431/2018

DECRET 2018-2045 [Decre

04.00 Padró -- Expedient 10145/2018 -- Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda (0197.2674) - 

Baixa per inscripció indeguda 10145/2018

DECRET 2018-2044 [Decre

Auto itza  a la “ a. A a Ca tañà Belt a  l’assist ia al u s: L’e e i i del o t ol i te  e  l’à it de la 
o t a ta i  ad i ist ativa  ue s’i pa tei  a Ta ago a els dies  i  d’o tu e de , de : h. a : h. 10648/2018

DECRET 2018-2043 [Decre

06.00 Recursos Humans -- Expedient 10683/2018 -- Contractacions de personal laboral (0059.1470) - Prorroga 

d'1 mes del contracte de Treball del Sr. Josep Pons Mansanet com Auxiliar de Biblioteca 10683/2018



DECRET 2018-2042 [Decre

04.00 Padró -- Expedient 10926/2018 -- Múltiples interessats -- Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció 

indeguda (0197.2674) - Exp. baixa per inscripció indeguda de persones afectades per E-142 (fitxers descarregats 

2011-2014) -- 10926/2018

DECRET 2018-2041 [Decre

Co vo a  al T i u al desig at e  el p o s sele tiu pe  la o stitu i  d’u a Bo sa de T e all de T i /a itjà 
ads it al Pla Edu atiu d’E to , pe  dese volupa  la fase o u s, el p ope  dia  de sete e de , a les 
12:00 h. 7997/2018

DECRET 2018-2040 [decre- Utilització de la Plaça del Polivalent el 15 i 16 de setembre -- a l'associació Virgen de la Caridad de Miami Platja 10739/2018

DECRET 2018-2039 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10359/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) --Vist que per dur a terme la 

p og a a i  de les Festes de “a t Mi uel , s’ha de o t a ta  el se vei de disse  i i p essi  dels talo a is 
pe  la ve da d’e t ades 10359/2018

DECRET 2018-2038 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10409/2018 -- Proposta de despesa espectables. Privat (0055.1448) --Vist que per dur a 

te e la p og a a i  de les Festes de “a t Mi uel , s’ha de o t a ta  u a a tua i  de l’es a t da sai e 
Ra  d’Olzi a 10409/2018

DECRET 2018-2037 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10197/2018 -- B43324185 Alfonso Tejero e Hijos SL -- Proposta de despesa. Serveis 

.  -- Vist ue pe  du  a te e el p og a a de Festes de “a t Mi uel , s’ha de o p a  palets de 
fusta. 10197/2018

DECRET 2018-2036 [1.A

39.00 Cultura -- Expedient 9727/2018 -- Utilitzacions i ocupacions temporals de bens de titularitat municipal 

(0072.1599) - Utilització del Centre Polivalent 24 de setembre -- 9727/2018

DECRET 2018-2035 [2.De

39.00 Cultura -- Expedient 10392/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) - Berenar III 

Mostra d'Entitats de Mont-roig -- 10392/2018

DECRET 2018-2034 [DECRET33.00 Educació -- Expedient 9557/2018. Altes vàries transport escolar CCBC curs 2018-2019 9557/2018

DECRET 2018-2033 [DECRET

38.00 Serveis Socials -- Expedient 8521/2018 --  Concessió d'ajuts d'emergència social (0235.2864) - Ajut social 

per tractament terapèutic -- 8521/2018

DECRET 2018-2032 [Decre

Auto itza  l’assist ia al Cu s so e la pla tilla i la ela i  de llo s de t e all de les E titats Lo als, els dies  i  
de sete e i ,  i  d’o tu e de , a Ba elo a. 10557/2018

DECRET 2018-2031 [Decre

04.00 Padró -- Expedient 10601/2018 -- Inscripció en el padró municipal d'habitants  (0196.2666) - Alta C. Joan 

Grifoll, 12 -- 10601/2018

DECRET 2018-2030 [decre

Cessió d'ús de la plaça Joan Miró al PDeCAT per acte de refundació el dia 14 de setembre de 2018 de 19:30 a 

21:30 h. -- 10806/2018

DECRET 2018-2029 [Decre

Compra d'una senyera catalana de clavells pels actes institucionals que es duran a terme el proper 11 de 

setembre a Mont-roig -- 10532/2018



DECRET 2018-2028 [Decre

Compra d'una senyera catalana de clavells pels actes institucionals que es duran a terme el proper 11 de 

setembre al nucli de Miami -- 10286/2018

DECRET 2018-2027 [DecreSubstitució de la part frontal del faristol de l'ajuntament. 10644/2018

DECRET 2018-2026 [DecreLlicència de gual a l'av. Barcelona, 39 bxs. 1-2 de Miami Platja 10458/2018

DECRET 2018-2025 [2_ 

39.00 Cultura -- Expedient 10250/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) - Concert Joan Reig Festival 

Accents 2018 -- 10250/2018

DECRET 2018-2024 [DecreLlicència per la Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.EA10759/2018 10759/2018

DECRET 2018-2023 [DECRET

38.00 Serveis Socials -- Expedient 7698/2018 -- Concessió d'ajuts d'emergència social (0235.2864) - Activitats 

estiu 2018 -- 7698/2018

DECRET 2018-2022 [Decre

Modificar el dia de la prova pràctica del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a 

superior Llicenciat/ada en dret, especialitzat/ada en dret urbanístic. 8009/2018

DECRET 2018-2021 [DecreConvocatòria Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2018 a les 11:00h. JDGL/2018/37

DECRET 2018-2020 [DECRET

17.00 Obres -- Expedient 8868/2018 -- Realitzar rasa sobre vorera i calçada i 1 escomesa situat al c. Verge 

Montserrat per c. Sant Rusinyol Miami Platja s/ref. GDE12318050021 -- 8868/2018

DECRET 2018-2019 [DECRET

30.00 Disciplina urbanística -- Expedient 9704/2018 -- Comunicacions a tercers (0020.1257) - Demana còpia 

certificat de no infracció urbanística. Exp. 2015/05 CI -- 9704/2018

DECRET 2018-2018 [Decre

18.00 Planejament -- Expedient 10689/2018 -- A17374547 Hermes Comuniacions, SA -- Proposta de despesa. 

“e veis .  - Pu li a i  Edi te de l'ap ov i i ial del P oje te dePE “NUdel o ple  Yeguadas Rod igo 
Nieto  -- 10689/2018

DECRET 2018-2017 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 10146/2018 - Llicència d'obra menor amb projecte (0139.2414) - Treballs finalització de 

les obres pendents situat a l'av. Barcelona (de), núm. 25 Miami Platja. 10146/2018

DECRET 2018-2016 [REQUER

17.00 Obres -- Expedient 10289/2018 --  Reparació tuberia general d'aigua a la via pública que suministra a 

l'edifici Bahia Palace III, a l'alçada pg. de Mediterrani darrera edifici amb c. Gregal, 2 de Miami Platja -- 10289/2018

DECRET 2018-2015 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10136/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 235/2018 -- 10136/2018

DECRET 2018-2014 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 9069/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'Ús Turístics  Hut 212/2018 -- 9069/2018

DECRET 2018-2013 [Decre

06.00 Recursos Humans - Exp 8031/2018 - Provisió de llocs de treball (0059.3011) -  Convocatòria concurs-

oposi i , d’u a plaça de Bi liote a i/à ia, pe so al la o al i te í/i a. - Llistat p ovisio al ad esos i e losos i 
s'eleva a definitiu 8031/2018



DECRET 2018-2012 [Decre

Convocar al Tribunal designat per la constitució d'una borsa de treball d'un/a professor/a-tutor/a professional 

expert/a en jardineria, el proper dia 12/09/2018, a les 12 h., a la sala de sessions de l'Ajuntament, per realitzar la 

fase concurs. 8005/2018

DECRET 2018-2011 [DecreAuto itza  l’assist ia al Cu s Ofi ial de Pilots Ava çats de D o s i de Radiofo ista. 10518/2018

DECRET 2018-2010 [DecreAuto itza  l’assist ia al Cu s Ofi ial de Pilots Ava çats de D o s i de Radiofo ista. 10520/2018

DECRET 2018-2009 [DecreAuto itza  l’assist ia al Cu s Ofi ial de Pilots Ava çats de D o s i de Radiofo ista. 10522/2018

DECRET 2018-2008 [DecreAuto itza  l’assist ia al Cu s Ofi ial de Pilots Ava çats de D o s i de Radiofo ista. 10523/2018

DECRET 2018-2007 [DecreAuto itza  l’assist ia al Cu s Ofi ial de Pilots Ava çats de D o s i de Radiofo ista. 10524/2018

DECRET 2018-2006 [DecreConvocatòria Ple Ordinari de 12 de setembre de 2018 a les 13:00h. PLE/2018/8

DECRET 2018-2005 [Decre

04.00 Padró -- Expedient 10723/2018 -- Informes i estadístiques de població (0201.2697) - Inscripcions agost 

2018 -- 10723/2018

DECRET 2018-2004 [12

Ad uisi i  d’u a su s ip i  a ual d’u  p og a a i CAD  pe  a l’à ea de “e veis T i s de l’Aju ta e t de 
Mont-roig del Camp 10161/2018

DECRET 2018-2003 [10

43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 10661/2018 -- Devolució de fiança (0088.1741) - Devolució 

fiances Curs Business English -- 10661/2018

DECRET 2018-2002 [DecreConvocatòria Junta de Portaveus divendres 7 de setembre de 2018 a les Oficines Municipals de Miami Platja. JDP/2018/8

DECRET 2018-2001 [DecreExpedient 516/2016 -- Múltiples interessats -- 516/2016

DECRET 2018-2000 [Decre

19.00 Medi ambient -- Expedient 7666/2018 -- Ordre d'execució ambiental (0140.2443) - Neteja parcel·la c. 

Tenerife, 20 de Miami Platja -- 7666/2018

DECRET 2018-1999 [Decre

19.00 Medi ambient -- Expedient 7644/2018 -- Ordre d'execució ambiental (0140.2443) - Neteja parcel·la i 

piscina av. Sevilla, 78 de Miami Platja -- 7644/2018

DECRET 2018-1998 [98

43.00 Impuls Econòmic i Ocupació -- Expedient 9847/2018 -- Cancel·lació i devolució de garantia (0088.1741) - 

Devolució fiances Curs Fitosanitaris -- 9847/2018

DECRET 2018-1997 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 8353/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - Canvi de 

Nom Habitatges d'Ús Turístics  170/2013 HUT -- 8353/2018

DECRET 2018-1996 [DecreLlicència per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. EA10531/2018. 10531/2018

DECRET 2018-1995 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10052/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 227/218 -- 10052/2018

DECRET 2018-1994 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10097/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 231/218 -- 10097/2018

DECRET 2018-1993 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10065/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 228/218 -- 10065/2018



DECRET 2018-1992 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10072/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 229/218 -- 10072/2018

DECRET 2018-1991 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10080/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 230/218 -- 10080/2018

DECRET 2018-1990 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10118/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 232/218 -- 10118/2018

DECRET 2018-1989 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10124/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 233/2018 -- 10124/2018

DECRET 2018-1988 [Decre

20.00 Activitats -- Expedient 10127/2018 -- Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (0170.2570) - 

Habitatges d'ús turistic HUT 234/2018 -- 10127/2018

DECRET 2018-1987 [DecreConvocatòria Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2018 a les 11:00h. JDGL/2018/36

DECRET 2018-1986 [Decre06.00 Recursos Humans -- Expedient 8637/2018 -- Aprovació de Nòmines (0063.1510) - Nòmines agost 2018 -- 8637/2018

DECRET 2018-1985 [DecreCanvi de titularitat dels drets d'ús del nínxol 210-B del Cementiri de Mont-roig del Camp 10456/2018

DECRET 2018-1984 [Decre

Autoritzar la cessió d'ús de la Pl. Mossèn Gaietà Ivern i voltants pel mercat a l'antiga durant la festa major de 

Sant Miquel a l'Associació El Portal de Mont-roig. 10387/2018

DECRET 2018-1983 [Decre

01.00 Alcaldia -- Expedient 10406/2018 -- 40851547M Anton Guasch Huguet -- Proposta de despesa. 

Subministrament (0051.1432) - Compra de banderes (catalana, espanyola i la del municipi) -- 10406/2018

DECRET 2018-1982 [Decre

04.00 Padró -- Expedient 10591/2018 -- Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda (0197.2674) - 

Exp. baixa per inscripció indeguda de persones afectades per E-142 (fitxers descarregats 2009-2010) -- 10591/2018

DECRET 2018-1981 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10277/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) -- Vist que per dur a 

te e la p og a a i  de la Festa de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u  àte i g pe  fe  u a degusta i  d’u a 
musclada el dia 27 de setembre. 10277/2018

DECRET 2018-1980 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10274/2018 -- B55628374 Salou Festa Music, S.L: -- Proposta de despesa espectacles. 

P ivat .  -- Vist ue pe  du  a te e la p og a a i  de la Festa de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u a 
actuació musical. 10274/2018

DECRET 2018-1979 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10216/2018 -- Proposta de despesa espectables. Privat (0055.1448) -- Vist que per dur 

a te e la p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u a i i dis  I fa til, pe  la ta da del 
dia 28 de setembre. 10216/2018

DECRET 2018-1978 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10193/2018 -- Proposta de despesa espectables. Privat (0055.1448) -- Vist que per dur 

a te e la p og a a i  de la Festa Majo  de “a t Mi uel, s’ha o t a tat u a a tua i  I fa til, pe  la ta da del 
dia 29 de setembre. 10193/2018



DECRET 2018-1977 [DECRET

32.00 Esports -- Expedient 10173/2018 -- Esports. Organització d'activitats esportives i de lleure (0217.2767) - III 

CURSA DE LA DONA  C.E. L'ARENY 2018 (Sortida Poliesportiu) -- 10173/2018

DECRET 2018-1976 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10215/2018 -- Proposta de despesa. Subministrament (0051.1432) -- Vist que per dur a 

te e la p og a a i  de la Festa de “a t Mi uel , s’ha de o p a  o a de e a pe  do a  u  petit 
aperitiu durant el pregó de festa 10215/2018

DECRET 2018-1975 [Decre

41.00 Festes -- Expedient 10513/2018 -- Proposta de despesa. Serveis (0050.1411) -- Vist que per dur a terme la 

festa del Barri dels 6 carrers, el dia 1 de setembre, es necessari contracta seguretat privada 10513/2018

DECRET 2018-1974 [Requ17.00 Obres -- Expedient 13047/2017 - Devolució fiances -- objeccions 13047/2017


