
2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA  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 des de la última sessió
plenària, que va ser la de caràcter ordinari del dia 20 de setembre de 2018, les quals es
detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2018_09_13-01 13/09/2018 Decret d’ocupació via pública el dia 22 de setembre de 2018 per part de Ciutadans-partit

2018_09_13-02 13/09/2018 Decret aprovació línies fonamentals pressupost 2019

2018_09_14-01 14/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_14-02 14/09/2018 Decret alcaldia esmena error material

2018_09_17-01 17/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_17-02 17/09/2018 Decret ordenació pagament interessos sentència

2018_09_17-03 17/09/2018 Decret de convocatòria del Ple ordinari del dia 20 de setembre de 2018

2018_09_18-01 18/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_19-01 19/09/2018 Decret nomenament secretària en funcions durant període de vacances secretària titular

2018_09_19-02 19/09/2018 Adjudicació de les obres de reforma parcial del Local Jove edifici a la plaça Església

2018_09_20-01 20/09/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva 

2018_09_20-02 20/09/2018 Resolució d’arxiu per desaparició dels animals objecte de la sol·licitud

2018_09_20-03 20/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_20-04 20/09/2018 Decret autoritzant celebració d’un matrimoni civil 

2018_09_24-01 24/09/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament 

2018_09_24-02 24/09/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament 

2018_09_24-03 24/09/2018 Decret d’Alcaldia d’ocupació via pública 29/9/2018

2018_09_24-04 24/09/2018 Resolució acordant acollir-nos a la convocatòria de subvencions per a programes de suport

2018_09_24-05 24/09/2018 Decret d’incoació d'expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants

2018_09_26-01 26/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_27-01 27/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_27-02 27/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_27-03 27/09/2018 Decret ordenació pagament nomines setembre

2018_09_27-04 27/09/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_09_28-01 28/09/2018 Resolució acordant acollir-nos a la convocatòria de subvencions excepcionals, LINIA B 

2018_09_28-02 28/09/2018 Resolució a la sol·licitud de compensació del deute fraccionat en concepte liq. 299/2017 

2018_09_28-03 28/09/2018 Decret de concessió de llicència per col·locar un gual al carrer Sant Antoni, 42,  bxs

2018_10_01-01 01/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_01-02 01/10/2018 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern del dia 4 d'octubre de 2018

2018_10_01-03 01/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_01-04 01/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_01-05 01/10/2018 Resolució d’arxiu de procediment de disciplina urbanística per legalització d’obres executades

2018_10_01-06 01/10/2018 Resolució d'assabentat de la comunicació de modificació d'una activitat

2018_10_01-07 01/10/2018 Decret d'alcaldia encomanant als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_10_02-01 02/10/2018 Decret aprovació liquidació definitiva costos d'execució subsidiària ordre de neteja solar

2018_10_02-02 02/10/2018 Decret de convocatòria de Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 4/10/2018

2018_10_02-03 02/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_03-01 03/10/2018 Resolució que aprova la  memòria de l'activitat extraordinària recreativa musical 

2018_10_04-01 04/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_05-01 05/10/2018 Decret de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes del dia 10 d'octubre de 2018

2018_10_05-02 05/10/2018 Resolució que aprova la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva 

2018_10_05-03 05/10/2018 Resolució que aprova la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva 

2018_10_08-01 08/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_08-02 08/10/2018 Decret ordenació pagaments relació núm 028/2018 i altres

2018_10_09-01 09/10/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern del dia 15-10-2018



2018_10_09-02 09/10/2018 Decret d'autorització de celebració d’un matrimoni civil 

2018_10_10-01 10/10/2018 Decret alcaldia ocupació via pública el 27/10/2018 Plaça de l'Arbre

2018_10_10-02 10/10/2018 Decret alcaldia ocupació via pública el dia 11/11/2018 Ciutadans

2018_10_10-03 10/10/2018 Decret alcaldia en relació a la Festa Major Comarcal-Som Baix Camp

2018_10_10-04 10/10/2018 Decret alcaldia ocupació via pública diversos dies per venda de castanyes alumnes Institut

2018_10_10-05 10/10/2018 Decret alcaldia ocupació via pública Festa Major Comarcal-Som Baix Camp

2018_10_11-01 11/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_11-02 11/10/2018 Decret alcaldia adjudicacions contracte menors sortida a la Solana

2018_10_15-01 15/10/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 657

2018_10_15-02 15/10/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 169 

2018_10_15-03 15/10/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 90

2018_10_15-04 15/10/2018 Decret ordenació pagament factures relació núm. 29/2018

2018_10_15-05 15/10/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 144 

2018_10_15-06 15/10/2018 Decret ordenació pagament relació factures 030/2018

2018_10_16-01 16/10/2018 Decret Alcaldia ocupació via pública diversos dies Residència Tercera Edat L'Onada

2018_10_16-02 16/10/2018 Decret de llicència per l'activitat extraordinària «1ª Festa Major Comarcal -Som Baix Camp» 

2018_10_16-03 16/10/2018 Decret de correcció errada material en el Decret  2018_10_11-01 

2018_10_16-04 16/10/2018 Decret d’incoació d'expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants

2018_10_17-01 17/10/2018 Decret encomanant defensa jurídica de l'Ajuntament de Riudoms als lletrats de la Diputació 

2018_10_17-02 17/10/2018 Decret Alcaldia cessió Teatre Auditori Casal Riudomenc

2018_10_18-01 18/10/2018 Decret ordenació pagament pagament a justificar 8/2018 i altres

2018_10_18-02 18/10/2018 Decret ordenació pagaments

2018_10_19-01 19/10/2018 Decret aprovació relació factures núm. 59/2018

2018_10_19-02 19/10/2018 Resolució aprovat el modificat de la memòria dels treballs excepcionals i urgents de neteja

2018_10_19-03 19/10/2018 Decret aprovació certificacions d'obres 1 c/ Antoni Gaudi, 2 Sant Bonifaci i 1 Galanes

2018_10_19-04 19/10/2018 Resolució sobre compensació d'ofici del deute en concepte de rebuts IVTM 2018 

2018_10_19-05 19/10/2018 Decret adjudicant el contracte d'obres per la retirada de sediments de la canalització

2018_10_19-06 19/10/2018 Resolució sobre compensació d'ofici del deute en concepte de rebut IVTM 2018

2018_10_19-07 19/10/2018 Decret alcaldia contracte menor serveis monitor menjador

2018_10_19-08 19/10/2018 Resolució sobre compensació d'ofici del deute en concepte de rebut IVTM 2018

2018_10_19-09 19/10/2018 Resolució sobre compensació d'ofici del deute en concepte de rebut IVTM 2018

2018_10_19-10 19/10/2018 Resolució sobre compensació d'ofici del deute en concepte de liq. OVP taules juny/2018

2018_10_19-11 19/10/2018 Resolució sobre compensació d'ofici del deute en concepte multa de trànsit

2018_10_19-12 19/10/2018 Decret aprovant definitivament el projecte bàsic i executiu reforma interior d'adequació

2018_10_22-01 22/10/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_10_22-02 22/10/2018 Decret ordenació aprovació i ordenació pagament relació 60/2018 

2018_10_22-03 22/10/2018 Decret adjudicació obres del projecte de reforma interior d'adequació de l'antiga llar jubilats 

2018_10_22-04 22/10/2018 Decret alcaldia avocant competència ordenació de pagaments

2018_10_23-01 23/10/2018 Decret de constitució Mesa General de Negociació

2018_10_23-02 23/10/2018 Decret ordenació pagament relació núm. 033/2018 i ingrés embargs a BASE

2018_10_23-03 23/10/2018 Decret constitució Mesa Negociadora nou Pacte Condicions de Treball personal funcionari

2018_10_23-04 23/10/2018 Decret constitució Mesa Negociació del Conveni laboral del personal funcionari Ajuntament

2018_10_23-05 23/10/2018 Decret constitució Mesa Negociadora Conveni Col·lectiu personal laboral EPE R-Serveis

2018_10_23-06 23/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_23-07 23/10/2018 Decret alcaldia contracte menor subministrament inauguració local jove

2018_10_23-08 23/10/2018 Decret aprovant definitivament projecte bàsic i executiu de rehabilitació edifici de les Monges

2018_10_24-01 24/10/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2018_10_24-02 24/10/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 41 

2018_10_24-03 24/10/2018 Decret Junta de Govern convocatòria 29.10.2018

2018_10_24-04 24/10/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament a justificar

2018_10_25-01 25/10/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2018_10_25-02 25/10/2018 Decret llicència ocupació via pública venda flors dies 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre 2018 

2018_10_26-01 26/10/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_10_29-01 29/10/2018 Decret aprovació i ordenació pagament nòmines mes octubre

2018_10_29-02 29/10/2018 Decret alcaldia ocupació via pública 22/11/2018 

2018_10_29-03 29/10/2018 Decret aprovant despeses nòmines mes d'octubre 2018



2018_10_29-04 29/10/2018 Decret concedint llicència ocupació via pública dies 30 i 31/10 venda de flors

2018_10_29-05 29/10/2018 Resolució que dóna conformitat a una comunicació d'obres per a la reparació de la façana 

2018_10_29-06 29/10/2018 Resolució que dóna conformitat a la comunicació prèvia presentada per a reparar tancament

2018_10_29-07 29/10/2018 Decret declarant compliment d'ordre execució  Decret de l'alcaldia 2018_10_29-07

2018_10_29-08 29/10/2018 Resolució que dóna l'assabentat d'una comunicació prèvia d'obres per a reforçar dintells 

2018_10_29-09 29/10/2018 Decret aprovació costos efectius dels serveis 2017

2018_10_29-10 29/10/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres per a ampliar porta

2018_10_29-11 29/10/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres per a reformar cuina

2018_10_30-01 30/10/2018 Decret aportació municipal any 2018 a EPE i Fundació

2018_10_31-01 31/10/2018 Resolució de devolució de l'import que correspon al 2n, 3r i 4t trimestre del rebut de Guals

2018_10_31-02 31/10/2018 Decret atorgament dret funerari concessió nínxol  núm. 4155 

2018_10_31-03 31/10/2018 Decret de baixa del gual  al carrer Sant Antoni, 48 cantonada carrer Barcelona, núm.5, porta 2

2018_10_31-04 31/10/2018 Decret d’atorgament dret funerari de concessió nínxol núm. 4158 

2018_10_31-05 31/10/2018 Resolució de devolució d'import que correspon al 4t trimestre del rebut de Guals i Vorades 

El Ple en queda assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia. 


