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1/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I 
PER LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE LA FIRA DE L’AVELLANA, DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,  
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana des de la última sessió plenària, 
que va ser la de caràcter extraordinari del dia 9 de desembre de 2015, les quals es 
detallen a continuació: 
 
DECRET DATA EXTRACTE 

2015_12_09-01 09/12/2015 Resolució d’atorgament de llicència urbanística 

2015_12_09-03 09/12/2015 Resolució del recurs de reposició interposat contra les liquidacions en concepte de plusvàlua 

2015_12_09-04 09/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_12_10-01 10/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació de la memòria del mercat de nadal 

2015_12_10-02 10/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres 

2015_12_10-03 10/12/2015 Decret d’adjudicació contracte menor de serveis instal·lació servei sistema alarmes 

2015_12_10-04 10/12/2015 Decret d’incoació d'expedient de modificació del preu públic per prestació servei de menjador 

2015_12_11-01 11/12/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres 

2015_12_11-02 11/12/2015 Decret de l’Alcaldia de nomenament de la Mesa de contractació per concessió d'us privatiu 

2015_12_11-03 11/12/2015 Decret de l'Alcaldia d'Inici procediment per designació del càrrec de Jutge de Pau titular i suplent  

2015_12_14-01 14/12/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres 

2015_12_14-02 14/12/2015 Resolució d'Alcaldia desestimant al·legacions presentades  

2015_12_16-01 16/12/2015 Decret de l’Alcaldia de suspensió provisional i immediata d’obres 

2015_12_16-02 16/12/2015 Decret de l’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local de 22/12/2015  

2015_12_16-03 16/12/2015 Decret de l’Alcaldia de pròrroga del contracte adjudicat pel servei a Internet 

2015_12_18-01 18/12/2015 Resolució d'alcaldia de devolució d'ingressos en concepte d'ocupació de via pública 

2015_12_18-02 18/12/2015 Resolució d'aprovació del conveni amb el  Departament d'Ensenyament 

2015_12_18-03 18/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_12_21-01 21/12/2015 De cret d’Alcaldia d’aprovació de memòria del Parc de Nadal.  

2015_12_21-03 21/12/2015 Resolució d'alcaldia d’atorgament de llicència urbanística 

2015_12_21-04 21/12/2015 Decret d'Alcaldia d’atorgament de llicència per l'activitat extraordinària 

2015_12_22-01 22/12/2015 Decret fixant l'Orde del dia sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació 

2015_12_23-01 23/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres 

2015_12_23-02 23/12/2015 Decret d'Alcaldia pel qual s'inicia expedient d'ordre d'execució  

2015_12_28-01 28/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d’obres 

2015_12_28-02 28/12/2015 Resolució de l’Alcaldia d’adjudicació pòlissa de tresoreria 

2015_12_28-03 28/12/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria extraordinària Junta de Govern Local del dia 30/12/2015 

2015_12_28-04 28/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_12_28-05 28/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_12_29-01 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació definitiva del conveni urbanístic 

2015_12_29-02 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació d’ordenances fiscals 
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2015_12_29-03 29/12/2015 Resolució que dóna conformitat a una comunicació d'obres 

2015_12_29-04 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia de convocatòria de Ple extraordinari i urgent del dia 30/12/2015 

2015_12_29-05 29/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_12_30-01 30/12/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres 

2015_12_30-02 30/12/2015 Resolució d’aprovació de factures de repercussió de despeses d'electricitat de l'EDAR 

2015_12_30-03 30/12/2015 Decret de convocatòria del Ple ordinari del dia 7 de gener de 2016 

2015_12_30-04 30/12/2015 Decret de l’Alcaldia de transmissions dels drets de concessions de nínxols municipals 

2015_12_30-05 30/12/2015 Decret de l’Alcaldia d’aprovació relació factures núm. 7/2015 Fira Avellana 2015 

 
 


