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EXTRACTE 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  

DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 

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 ordinari del dia 5 de novembre de 2015, les quals es 
detallen a continuació: 
 

DECRET DATA ESTRACTE 

2015_11_09-01 09/11/2015 Decret Alcaldia d’ocupació via pública Correllengua 2015 

2015_11_09-02 09/11/2015 Decret de l'Alcaldia fixant l’Orde del dia de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació 

2015_11_09-03 09/11/2015 Resolució d'Alcaldia mitjançant el qual es dóna per assabentat de les obres menors 

2015_11_09-04 09/11/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres menors 

2015_11_10-01 10/11/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d’obres menors 

2015_11_10-02 10/11/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a una comunicació d'obra  

2015_11_10-03 10/11/2015 Decret de l’Alcaldia de concessió llicència extraordinària per la FESTA DE L'OLI NOU 2015 

2015_11_10-04 10/11/2015 Decret d'Alcaldia pel qual es pren coneixement de la comunicació canvi de titularitat activitat 

2015_11_10-05 10/11/2015 Decret inici expedient modificació  de crèdits incorporació per  romanents de crèdits 

2015_11_11-01 11/11/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres 

2015_11_11-02 11/11/2015 Decret d’Alcaldia per l’obtenció de targeta d’aparcament per a persones amb disminució  

2015_11_11-03 11/11/2015 Resolució d'aprovació de la memòria de focs d'artifici per les festes del beat 2015 

2015_11_11-04 11/11/2015 Resolució de devolució d'ingressos indeguts i càlcul d'interessos de demora pels imports pagats 

2015_11_12-01 12/11/2015 Resolució de devolució de l'import de la matrícula de l'Escola de Música del curs 2015-2016l 

2015_11_12-02 12/11/2015 Decret de l'Alcaldia fixant l'Orde del dia de la sessió plenària extraordinària del dia 16/11/2015 

2015_11_13-01 13/11/2015 Decret d’adjudicació  operació de crèdit a llarg termini pressupost exercici de 2015 

 
 
 


