
1/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA

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 juliol de 2017,
les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2017_07_17-02 17/07/2017 Decret aprovació definitiva modificació de l'OF 24 Taxa utilització del domini públic local

2017_07_17-03 17/07/2017 Decret autorització ús privatiu temporal per ocupar el recinte del pàrquing de camions

2017_07_17-04 17/07/2017 Decret d’adjudicació del contracte menor de serveis de publicitat de Sant Jaume 2017

2017_07_17-05 17/07/2017 Decret ordenació pagament diverses factures

2017_07_17-06 17/07/2017 Decret petició de baixes, modificacions i altes al Padró de Guals i Vorades per l'any 2017

2017_07_18-01 18/07/2017 Decret petició de baixes, modificacions i altes al Padró de Guals i Vorades per l'any 2018

2017_07_18-02 18/07/2017 Resolució petició d'ampliació termini de fraccionament de deute

2017_07_18-03 18/07/2017 Resolució de la sol·licitud de compensació del deute en concepte de taxa per OVP amb taules

2017_07_19-01 19/07/2017 Decret convocatòria Junta de Govern 24/07/2017

2017_07_19-02 19/07/2017 Decret petició de bestreta extraordinària

2017_07_19-03 19/07/2017 Decret adjudicació contracte menor de serveis sanitaris per l'espai barraques

2017_07_20-01 20/07/2017 Resolució atorgament llicència urbanística per instal·lació d'una tanca provisional

2017_07_20-02 20/07/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_07_20-03 20/07/2017 Decret aprovatori de la memòria de l'activitat ULE BARRAQUES 2017

2017_07_20-04 20/07/2017 Decret aprovant cercavila seguici popular dia 22/7/17, Festa Major Sant Jaume 2017

2017_07_20-05 20/07/2017 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció activitat extractiva d’àrids

2017_07_20-06 20/07/2017 Resolució aprovant la liquidació de la taxa d’una activitat

2017_07_20-07 20/07/2017 Decret aprovant memòria de l’activitat extraordinària de la Festa Major de Sant Jaume 2017

2017_07_20-08 20/07/2017 Resolució d'aprovació de la relació núm. 4/2017 de liquidacions de plusvàlues

2017_07_20-09 20/07/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_07_20-10 20/07/2017 Decret d’aprovació memòria activitat extraordinària de la Festa Major de Sant Jaume 2017

2017_07_20-11 20/07/2017 Decret d’aprovació memòria activitat extraordinària del correfoc de la Festa Major

2017_07_20-12 20/07/2017 Decret ocupació via pública processó Sant Jaume 23/7/2017

2017_07_20-13 20/07/2017 Decret d’autorització de l’ocupació de la via pública, dinar de colles de diables, dia 22/07/2017

2017_07_20-14 20/07/2017 Resolució aprovant la liquidació d’una visita d'inspecció d'una activitat extractiva d’àrids

2017_07_20-15 20/07/2017 Decret aprovant relació classificada i requerint documentació per adjudicació de contracte

2017_07_20-16 20/07/2017 Decret inici expedient compte general 2015

2017_07_21-01 21/07/2017 Resolució que dóna l'assabentat a la comunicació d'obres

2017_07_21-02 21/07/2017 Decret alcaldia adjudicacions diverses pels actes de Festa Major de Sant Jaume 2017

2017_07_21-03 21/07/2017 Decret adjudicació contracte menor subministrament beguda i galetes

2017_07_21-04 21/07/2017 Decret alcaldia contracte menor adjudicació servei prevenció seguici

2017_07_24-01 24/07/2017 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_07_24-02 24/07/2017 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2017_07_24-03 24/07/2017 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres 

2017_07_24-04 24/07/2017 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2017_07_24-05 24/07/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_07_24-06 24/07/2017 Decret sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per instal·lació de comptadors

2017_07_24-07 24/07/2017 Decret suspensió dels guals en carrers pel muntatge i desmuntatge de la Fira de l’Avellana

2017_07_26-01 26/07/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres 

2017_07_26-02 26/07/2017 Decret de convocatòria de la Junta de Govern Local extraordinària i urgent del dia 27/07/2017

2017_07_26-03 26/07/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_07_26-04 26/07/2017 Resolució atorgant llicència urbanística per a fer el tancament parcial d’una finca
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2017_07_27-01 27/07/2017 Decret ordenació de pagament relació de documents núm. 24/2017

2017_07_27-02 27/07/2017 Decret sobre les Bases reguladores de subvencions per rehabilitació d’habitatges antics

2017_07_28-01 28/07/2017 Decret sobre finalització de l'activitat esportiva al camp de futbol i conseqüències

2017_07_28-02 28/07/2017 Decret aprovació i ordenació pagament 1a bestreta aportació 2017

2017_07_28-03 28/07/2017 Decret ordenació pagament nomines i seguretat social

2017_07_31-01 31/07/2017 Decret aprovant reclamació per indemnització per quilometratge

2017_07_31-02 31/07/2017 Decret contractació personal brigada

2017_07_31-03 31/07/2017 Decret convocant sessió extra. urgent Comissió Inf. Hisenda i Governació de 01/08/2017

2017_07_31-04 31/07/2017 Decret classificant ofertes presentades en contractació obres projecte construcció cementiri

2017_07_31-05 31/07/2017 Decret encomanant als Serveis Tècnics Municipals la redacció de projecte tècnic obres

2017_08_01-01 01/08/2017 Decret alcaldia contracte menor serveis realització fotografies

2017_08_01-02 01/08/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_08_01-03 01/08/2017 Decret de requeriment de retirada de vehicle abandonat en finca privada

2017_08_01-04 01/08/2017 Decret de convocatòria de sessió plenària extraordinària del dia 4 d'agost de 2017

2017_08_02-01 02/08/2017 Decret d’aprovació de la Memòria de la Fira de l'Avellana 2107

2017_08_02-02 02/08/2017 Decret ordenació de pagaments relació núm. 020/2017 i altres

2017_08_02-03 02/08/2017 Resolució d’expedient de restauració de la legalitat urbanística

2017_08_02-04 02/08/2017 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern 7 d'agost de 2017

2017_08_03-01 03/08/2017 Decret alcaldia adjudicacions diverses fira de l'avellana

2017_08_03-02 03/08/2017 Decret contractació personal brigada

2017_08_03-03 03/08/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_08_03-04 03/08/2017 Decret sobre la relació pagament factures 21/2017

2017_08_04-01 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "Giravolt"

2017_08_04-02 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira 2017 "Caseta de tiro multijuegos"

2017_08_04-03 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció fira de l'avellana 2017 "Pista auto-xocs"

2017_08_04-04 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció fira de l'avellana 2017 "Baby caballitos"

2017_08_04-05 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "Saltamontes"

2017_08_04-06 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "Toros grandes"

2017_08_04-07 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "tío vivo volador"

2017_08_04-08 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "Humor amarillo"

2017_08_04-09 04/08/2017 Decret sobre la llicència atracció fira de l'avellana 2017 "Jumping"

2017_08_04-10 04/08/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_08_04-11 04/08/2017 Decret aixecament objecció factures

2017_08_04-12 04/08/2017 Decret adjudicació contracte menor servei distribució tríptics

2017_08_04-13 04/08/2017 Decret impressió tríptics fira de l'avellana

2017_08_04-14 04/08/2017 Decret d’adjudicació contracte menor serveis adjudicacions diverses Fira de l'Avellana 2017

2017_08_04-15 04/08/2017 Decret sobre contractació cartró ploma fira avellana

2017_08_04-16 04/08/2017 Decret contracte menor adjudicacions diverses Fira de l'Avellana.

2017_08_07-01 07/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "Llits elàstics"

2017_08_07-02 07/08/2017 Decret sobre el subministrament d’avellana torrada i garrapinyada

2017_08_07-03 07/08/2017 Resolució sol·licitant subvenció a la Diputació de Tgna suport als centres educació infantil

2017_08_07-04 07/08/2017 Resolució de concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

2017_08_07-05 07/08/2017 Resolució concessió de renovació targeta d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda

2017_08_07-06 07/08/2017 Decret contractació publicitat delcamp.cat.

2017_08_08-01 08/08/2017 Decret sobre la llicència atracció fira de l'avellana 2017 "Dragón megatrón"

2017_08_08-02 08/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l'avellana 2017 "Toritos"

2017_08_08-03 08/08/2017 Decert adjudicació contracte menor servei per controls inicials atraccions Fira de l'Avellana

2017_08_09-01 09/08/2017 Resolució aprovant encàrrec de treballs per neteja de solar a càrrec del propietari

2017_08_10-01 10/08/2017 Decret convocatòria Junta de Govern extraordinària 16/8/2017

2017_08_10-02 10/08/2017 Decret alcaldia adjudicació contracte menor de serveis atraccions firals

2017_08_10-03 10/08/2017 Decret alcaldia contracte menor de serveis material divers
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2017_08_10-04 10/08/2017 Adjudicació contracte menor servei cercavila amb l'element festiu del cavall per la Fira

2017_08_10-05 10/08/2017 Decret assegurança expositors Fira de l'Avellana

2017_08_11-02 11/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l’Avellana 2017 “Aqua Bola”

2017_08_11-03 11/08/2017 Decret contracte menor serveis i subministraments càtering inauguració Fira de l'Avellana

2017_08_11-04 11/08/2017 Decret sobre la llicència atracció Fira de l’Avellana 2017 “Pista Americana”

2017_08_16-01 16/08/2017 Decret aprovació i ordenació pagament assegurança responsabilitat civil arquitecta

2017_08_16-02 16/08/2017 Decret nomenament alcalde en funcions per absència alcalde

2017_08_16-03 16/08/2017 Decret d'inici de l'activitat de la Llar d'Infants Municipal pel curs 2017/18

2017_08_16-04 16/08/2017 Decret d’adjudicació contracte menor de serveis treballs aixecament topogràfic

2017_08_17-01 17/08/2017 Decret ordenació pagament relació núm. 022/2017

2017_08_17-02 17/08/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament del deute

2017_08_17-03 17/08/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament del deute

2017_08_21-01 21/08/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_08_21-02 21/08/2017 Decret d'inici d'activitat de neteja de les diferents dependències municipals

2017_08_21-03 21/08/2017 Decret concedint permís per naixement de fill i permís de paternitat

2017_08_21-04 21/08/2017 Decret aprovant despeses nòmines mes d'agost 2017

2017_08_21-05 21/08/2017 Decret aprovant Plec prescripcions tècniques i administratives obres de millora c/ Major

2017_08_21-06 21/08/2017 Decret aprovant Plec de prescripcions tècniques i administ. obres de millora c/ Sant Josep

2017_08_23-01 23/08/2017 Decret d’inici expedient danys domini públic

2017_08_23-02 23/08/2017 Decret de nomenament d’interventora accidental

2017_08_23-03 23/08/2017 Resolució d'inici expedient reclamació per danys domini públic

2017_08_23-04 23/08/2017 Resolució d'inici expedient reclamació danys bé domini públic

2017_08_23-05 23/08/2017 Resolució d'inici expedient reclamació danys bé domini públic

2017_08_24-01 24/08/2017 Decret d'inici d'activitat menjador escolar de les escoles Beat Bonaventura i Cavaller Arnau

2017_08_24-02 24/08/2017 Resolució del recurs de reposició contra la liquidació emesa en concepte de taxa OVP

2017_08_24-03 24/08/2017 Resolució relativa a la reclamació del rebut d'aigua del 1r trimestre 2017

2017_08_24-04 24/08/2017 Resolució relativa a la reclamació del rebut d'aigua del 1r trimestre 2017

2017_08_25-01 25/08/2017 Decret ordenació pagaments nòmines agost i seguretat social

2017_08_25-02 25/08/2017 Decret ordenació pagament embargaments BASE i quilometratge

2017_08_25-03 25/08/2017 Decret aprovació despesa i ordenació pagament d’una factura

2017_08_25-05 25/08/2017 Decret d’inici expedient línies fonamentals pressupost 2018

2017_08_25-06 25/08/2017 Decret d'autorització de celebració de matrimoni civil 

2017_08_28-01 28/08/2017 Decret requerint a Riudoms Parc la neteja dels terrenys de la seva propietat

2017_08_28-02 28/08/2017 Resolució de devolució de l'import del 2n, 3r i 4t trimestre del rebut de Guals i Vorades

2017_08_28-03 28/08/2017 Resolució de devolució de l'import del 2n, 3r i 4t trimestre del rebut de Guals i Vorades

2017_08_28-04 28/08/2017 Resolució de devolució de l'import que correspon al 4t trimestre del rebut de Guals i Vorades

2017_08_28-05 28/08/2017 Resolució de devolució de l'import rebut de Guals i Vorades 2016 per baixa de servei

2017_08_30-01 30/08/2017 Resolució relativa a la reclamació dels rebuts d'aigua del 1r trimestre 2017

2017_08_30-02 30/08/2017 Resolució de l’expedient de reclamació econòmica per danys causats via pública

2017_08_30-04 30/08/2017 Decret de convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local 4 de setembre de 2017

2017_08_31-01 31/08/2017 Resolució que dóna conformitat a una comunicació d'obres per a reformes a un habitatge

2017_08_31-02 31/08/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia 

2017_09_01-01 01/09/2017 Decret ordenació pagament i relació pagaments 023/2017

2017_09_01-03 01/09/2017 Decret de convocatòria sessió Comissió Especial de Comptes del dia 6 de setembre de 2017

2017_09_01-04 01/09/2017 Decret ordenació pagaments relació 024/2017 i factura 31

2017_09_04-01 04/09/2017 Resolució atorgant llicència d'obres per a reparar i ampliar caseta de pou d’una finca 

2017_09_05-01 05/09/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_09_05-02 05/09/2017 Resolució que atorga llicència urbanística d'obres 

2017_09_05-03 05/09/2017 Decret de nomenament de secretari accidental per vacances de la titular

2017_09_05-04 05/09/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_09_05-05 05/09/2017 Resolució de concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
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2017_09_06-01 06/09/2017 Decret de devolució de la quantia ingressada en concepte de matrícula de la Llar d’infants

2017_09_06-02 06/09/2017 Resolució que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2017_09_06-03 06/09/2017 Decret sobre llista provisional d’admesos i exclosos en convocatòria del procés selectiu

2017_09_06-04 06/09/2017 Decret d’aprovació de memòria de la "sardinada popular" de la Diada 11 setembre 2017

2017_09_06-05 06/09/2017 Decret d'incoació d'expedient establiment i fixació preus públics

2017_09_06-06 06/09/2017 Decret d'incoació d'expedient per a la modificació del preu públic fixat

2017_09_07-01 07/09/2017 Decret de suport al Parlament de Catalunya

2017_09_07-02 07/09/2017 Decret aprovant pla de seguretat i salut de les obres de construcció unitats d’enterrament

2017_09_12-01 12/09/2017 Decret d’arxivament d'expedient d'esmena de defectes de l'activitat del Bar camps de futbol

2017_09_12-02 12/09/2017 Decret aprovació les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2018

2017_09_13-01 13/09/2017 Decret de convocatòria Junta de Govern 18/09/2017

2017_09_13-02 13/09/2017 Decret d’ordenació de pagaments relació 025/2017

2017_09_13-03 13/09/2017 Decret d'inici de l'activitat dels camps de futbol temporada 2017/2018

2017_09_14-01 14/09/2017 Decret de convocatòria sessió plenària ordinària del dia 21 de setembre de 2017

2017_09_14-02 14/09/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament de deute

2017_09_14-03 14/09/2017 Decret per designar membres i convocar la Mesa de contractació per a l'obertura propostes 

2017_09_15-01 15/09/2017 Decret aprovant la relació núm. 5/2017 liquidacions de l'Impost sobre IVTNU

2017_09_18-02 18/09/2017 Decret d’adjudicació 2 màquines de fum

2017_09_18-04 18/09/2017 Resolució admetent a tràmit reclamació patrimonial presentada pels danys

2017_09_19-01 19/09/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres 

2017_09_19-02 19/09/2017 Resolució que dóna conformitat a la comunicació d'obres 

2017_09_19-04 19/09/2017 Resolució aprovant la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2017_09_19-05 19/09/2017 Decret de concessió de llicència per la tinença i conducció de gos perillós

2017_09_19-06 19/09/2017 Decret adjudicant el lot 2 (subministrament i instal·lació carpa) per obres de construcció 

2017_09_20-01 20/09/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament municipals

2017_09_20-02 20/09/2017 Sol·licitud pròrroga comissió serveis secretària Ajuntament

2017_09_20-03 20/09/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2017_09_21-01 21/09/2017 Decret d’ocupació via pública 22/9/2017

2017_09_21-02 21/09/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_09_21-03 21/09/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_09_21-04 21/09/2017 Decret pel nomenament de la Mesa de contractació mixta per subministrament

2017_09_21-05 21/09/2017 Decret ordenació de pagaments fiances metàl·lic i aval i factura

2017_09_21-06 21/09/2017 Decret d’inscripció d’una parella estable 

2017_09_25-02 25/09/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_09_25-03 25/09/2017 Decret que declara desistida una sol·licitud per manca d'esmena defectes legals

2017_09_25-04 25/09/2017 Decret requereix pagament danys domini públic

2017_09_26-01 26/09/2017 Decret incoació expedient sancionador per tinença gos perillós sense llicència

2017_09_26-02 26/09/2017 Decret d'inici de procediment sancionador per incompliment d'ordenança de civisme

2017_09_26-03 26/09/2017 Decret aprovant despeses nòmines mes de setembre 2017

2017_09_26-04 26/09/2017 Resolució expedient reclamació danys bé domini públic

2017_09_26-05 26/09/2017 Resolució expedient reclamació econòmica danys bé domini públic

2017_09_26-06 26/09/2017 Decret resolució expedient reclamació econòmica danys bé domini públic

2017_09_26-07 26/09/2017 Decret incoació ordre d’execució neteja de solar

2017_09_26-08 26/09/2017 Decret d'incoació d'expedient d’establiment i fixació d'un preu públic

2017_09_26-09 26/09/2017 Resolució de devolució d'ingressos indeguts per pagament matrícules de l'Escola de Música

2017_09_27-01 27/09/2017 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 2/10/2017

2017_09_27-02 27/09/2017 Resolució de devolució d'ingressos indeguts per pagament matrícula de l'Escola de Música

2017_09_28-01 28/09/2017 Decret ordenació pagament nòmines setembre i seguretat social

2017_09_28-02 28/09/2017 Resolució atorgant llicència urbanística per tancament perimetral d’una finca

2017_09_28-03 28/09/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_09_28-04 28/09/2017 Decret aprovant inicialment el Projecte d'endegament del barranc del Portal al municipi
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2017_09_29-01 29/09/2017 Decret sobre l’ocupació via pública inauguració curs esplai 2017/2018

2017_09_29-02 29/09/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_09_29-03 29/09/2017 Resolució que dóna de baixa una liquidació de BASE de les fiances d'obra i residus d'obra

2017_09_29-04 29/09/2017 Decret ordenació pagaments relació 027/2017

2017_10_02-02 02/10/2017 Resolució relativa a la compensació del deute pendent corresponent a una liquidació

2017_10_02-03 02/10/2017 Decret ordenació pagament i relació pagaments núm. 028/2017

2017_10_04-01 04/10/2017 Decret incoació sancionador gossos potencialment perillosos

2017_10_04-02 04/10/2017 Decret de concessió de llicència per la tinença i conducció de gos potencialment perillós

2017_10_05-01 05/10/2017 Decret de canvi de residència de la llicència per a la tinença de dos gossos perillosos

2017_10_06-01 06/10/2017 Decret d'Alcaldia contractació subministrament productes de neteja

2017_10_06-02 06/10/2017 Decret d'inscripció d’una parella estable 

2017_10_06-03 06/10/2017 Decret inici esmenes manca requisits legals de la comunicació de modificació d'una activitat 

2017_10_06-04 06/10/2017 Decret que ordena el pagament de la relació núm. 029/2017

2017_10_09-01 09/10/2017 Decret ordenació de pagaments relació núm. 030/2017 i altres pagaments de pressupostos

2017_10_10-01 10/10/2017 Decret convocatòria Junta de Govern 10.10.2017

2017_10_10-02 10/10/2017 Decret sobre contracte menor serveis acompanyament trobada internacional de Gegants

2017_10_10-03 10/10/2017 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2017_10_10-04 10/10/2017 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva 

2017_10_10-05 10/10/2017 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2017_10_10-06 10/10/2017 Resolució que aprova la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2017_10_11-01 11/10/2017 Decret acceptant baixa voluntària

2017_10_11-02 11/10/2017 Decret contractació personal biblioteca substitució treballadora que ha causat baixa voluntària

2017_10_11-03 11/10/2017 Decret d’adjudicació del lot 1 obres construcció d'un gimnàs a l'Escola Beat

2017_10_11-04 11/10/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres 

2017_10_11-05 11/10/2017 Resolució del recurs de reposició en execució de la sentència núm. 110/17

2017_10_11-06 11/10/2017 Resolució relativa a la sol·licitud de compensació del deute en concepte d'IVTM de l'any 2017

2017_10_14-01 14/10/2017 Decret de convocatòria sessió plenària extraordinària i urgent del dia 14 d’octubre de 2017

2017_10_16-01 16/10/2017 Decret alcaldia ocupació via pública diversos dies venda de castanyes

2017_10_16-02 16/10/2017 Decret d'admissió a tràmit reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats

2017_10_16-04 16/10/2017 Decret desestimant recurs reposició contra decret de responsabilitat per danys  

2017_10_17-01 17/10/2017 Resolució de la petició de compensació del deute en concepte de Taxa OVP taules i cadires

2017_10_18-01 18/10/2017 Resolució de desistiment de la sol·licitud de subvenció presentada a Diputació de Tarragona

2017_10_18-02 18/10/2017 Decret de llicència per a la construcció d'un mur de contenció.

2017_10_18-03 18/10/2017 Resolució acordant sol·licitar subvenció a Diputació de Tarragona per despeses festa major

2017_10_20-01 20/10/2017 Decret d’assabentat de la modificació no substancial de l'activitat

2017_10_23-01 23/10/2017 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2017_10_23-02 23/10/2017 Decret sobre l’ocupació via pública durant 3 dies per la venda de flors

2017_10_23-03 23/10/2017 Decret inici expedient d'esmenes per manca requisits essencials

2017_10_23-04 23/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_23-05 23/10/2017 Decret denegant petició d'inscripció en el Registre Municipal de Parelles Estables

2017_10_24-01 24/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_24-02 24/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_24-03 24/10/2017 Decret de convocatòria sessió plenària extraordinària i urgent del dia 24 d’octubre de 2017

2017_10_24-04 24/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_24-05 24/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_24-06 24/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_24-07 24/10/2017 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres

2017_10_24-08 24/10/2017 Decret aprovant despeses nòmines mes d'octubre 2017

2017_10_25-01 25/10/2017 Decret convocatòria Junta de Govern local de data 30/10/2017

2017_10_25-02 25/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_25-03 25/10/2017 Resolució d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres
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2017_10_26-01 26/10/2017 Decret aprovació cost efectiu dels serveis 2016

2017_10_26-02 26/10/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_10_26-03 26/10/2017 Decret d’autorització ocupació via pública 30/31 /10 plaça església

2017_10_27-01 27/10/2017 Decret ordenació pagament endarreriments gener-juny 2017

2017_10_27-02 27/10/2017 Decret ordenació pagaments nòmines octubre

2017_10_30-01 30/10/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_10_31-01 31/10/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2017_10_31-03 31/10/2017 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2017_10_31-04 31/10/2017 Decret ocupació via pública diversos dies residència l'onada

2017_10_31-05 31/10/2017 Resolució que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2017_10_31-06 31/10/2017 Decret alcaldia adjudicació contracte menor de serveis

2017_11_02-01 02/11/2017 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per a modificació de vorera

2017_11_02-02 02/11/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_11_02-03 02/11/2017 Decret de reserva de llocs col·locació cartells i locals públics per campanya electoral

2017_11_02-04 02/11/2017 Decret sobre assumptes del personal al servei de l'Ajuntament

2017_11_03-01 03/11/2017 Decret autorització ocupació via pública 12.11.2017

2017_11_03-02 03/11/2017 Decret concedint permís per matrimoni

2017_11_06-01 06/11/2017 Decret contractació personal menjador escolar

2017_11_06-03 06/11/2017 Decret aprovant el Pla de seguretat i Salut obres de construcció d'un gimnàs a l’escola Beat

2017_11_06-04 06/11/2017 Decret ordenació pagament relació núm. 031/2017 i altres pagaments

2017_11_06-05 06/11/2017 Resolució aprovant l'emissió d'una liquidació corresponent a la ocupació de la via pública

2017_11_06-06 06/11/2017 Decret alcaldia compra pintura adequació dependències municipals

2017_11_07-02 07/11/2017 Resolució que dóna de baixa una liquidació de BASE de les fiances d'obra i residus de l'obra

2017_11_09-01 09/11/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament de deute 

2017_11_09-02 09/11/2017 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament de deute

2017_11_09-03 09/11/2017 Decret alcaldia Junta de Govern de data 13 de novembre de 2017

2017_11_09-04 09/11/2017 Decret que dóna compliment a l'ordre de restauració del terreny

2017_11_09-05 09/11/2017 Resolució estima la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública

2017_11_09-06 09/11/2017 Resolució estima la reclamació patrimonial per danys en la via pública

2017_11_09-07 09/11/2017 Aprova la memòria de l'activitat extraordinària "Movember Beat Party 2017"

2017_11_09-09 09/11/2017 Aprovació de la relació núm. 6/2017 liquidacions Impost sobre l'IVTNU

2017_11_09-10 09/11/2017 Decret incoació execució subsidiària neteja solar

2017_11_09-11 09/11/2017 Decret ordenació pagament relació núm. 032/2017

2017_11_10-01 10/11/2017 Resolució relativa a la sol·licitud de fraccionament en el pagament de la liquidació de taxa

2017_11_10-02 10/11/2017 Resolució relativa a la baixa d'ofici dels rebuts de brossa-clavegueram d’un servei

2017_11_13-01 13/11/2017 Decret de convocatòria de la sessió plenària ordinària del dia 16 de novembre de 2017
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