
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 15 de novembre de
2018, les quals es detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2018_11_05-01 05/11/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència per a rebaix de la vorera a entrada de pàrquing

2018_11_05-02 05/11/2018 Decret Alcaldia resultat proves català

2018_11_05-03 05/11/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_11_05-04 05/11/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística per a fer el tancament d'una finca

2018_11_05-05 05/11/2018 Decret adjudicant les obres de construcció d'una pista de formigó per a activitats esportives

2018_11_05-06 05/11/2018 Resolució de la sol·licitud d'alta d'un gual al carrer Molins Nous, núm. 22 al Padró de Guals 

2018_11_06-01 06/11/2018 Decret Alcaldia denegant ús el dia 11-11-2018 per posar carpa a Ciutadans

2018_11_06-02 06/11/2018 Resolució d'alcaldia atorgant llicència urbanística d'obres per a fer un tancament 

2018_11_06-03 06/11/2018 Decret alcaldia ocupació via pública 11-11-2018 Festa de l'Oli de la cooperativa

2018_11_07-01 07/11/2018 Decret d’assabentat del canvi de nom de l'activitat de venda de pollastres a l'ast 

2018_11_07-02 07/11/2018 Decret d’assabentat del canvi de nom i modificació de l'activitat de taller de serralleria metàl·lica

2018_11_07-03 07/11/2018 Resolució concessió de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 

2018_11_07-04 07/11/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local del dia 12-11-2018

2018_11_07-05 07/11/2018 Decret d’inici d’expedient 4t expedient modificació de crèdits 2018

2018_11_09-01 09/11/2018 Decret Alcaldia ocupació via pública el dia 11-11-2018 per part de Ciutadans

2018_11_09-02 09/11/2018 Decret fixant orde del dia de la sessió plenària ordinària del dia 15-11-2018

2018_11_12-01 12/11/2018 Decret Alcaldia de nomenament de 1r tinent d'alcalde

2018_11_12-02 12/11/2018 Decret Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de Govern Local

2018_11_13-01 13/11/2018 Decret fixant l'orde del dia de la sessió de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2018_11_13-02 13/11/2018 Resolució de concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

2018_11_14-01 14/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol núm. 981 del cementiri

2018_11_15-01 15/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat d'una comunicació prèvia d'obres 

2018_11_15-03 15/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_15-04 15/11/2018 Decret aprovant pagament assistència membres tribunal proves procès selectiu concurs-oposició

2018_11_15-05 15/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_11_15-06 15/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_15-07 15/11/2018 Decret Alcaldia contracte menor subministrament acte Homenatge a la Vellesa

2018_11_16-01 16/11/2018 Decret fixant l'Orde del dia de la sessió plenària extraordinària del dia 21-11-2018

2018_11_16-02 16/11/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat 

2018_11_16-03 16/11/2018 Decret que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_11_16-04 16/11/2018 Decret de convocatòria del Ple extraordinari del dia 21 de novembre de 2018, amb un punt únic

2018_11_16-05 16/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_16-06 16/11/2018 Decret de concessió de drets funeraris sobre nínxol núm. 4137 del cementiri municipal

2018_11_16-07 16/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_11_16-08 16/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal
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2018_11_16-09 16/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_11_16-10 16/11/2018 Decret alcaldia contracte menor de subministrament llums de Nadal per plaça de l'Església

2018_11_16-11 16/11/2018 Decret alcaldia adjudicació topes de roda pàrquing barri Ferrant

2018_11_19-01 19/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 132 del cementiri municipal

2018_11_19-02 19/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_11_19-03 19/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 60 del cementiri

2018_11_19-04 19/11/2018 Decret ordenació relacions pagaments núms. 034, 035 i 036/2018

2018_11_19-05 19/11/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm.1043 del cementiri

2018_11_19-06 19/11/2018 Decret d’incoació d'expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants 

2018_11_19-07 19/11/2018 Decret d’acceptació de renúncia, i extinció del dret funerari de concessió nínxols núm. 17 i 95

2018_11_19-08 19/11/2018 Resolució acordant la sol·licitud de subvenció del romanent del PAM 2017

2018_11_19-09 19/11/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_11_19-10 19/11/2018 Decret adjudicació revisions mèdiques inclosa convocatòria borsa treball guàrdia

2018_11_20-01 20/11/2018 Decret aprovant la memòria de l'activitat d'espectacle pirotècnic festes de Beat Bonaventura

2018_11_20-02 20/11/2018 Decret aprovant la memòria de la Festa Movember Beat Party 2018

2018_11_20-03 20/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_20-04 20/11/2018 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació d'un preu públic per visites guiades

2018_11_21-01 21/11/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 27-11-2018

2018_11_22-01 22/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_22-02 22/11/2018 Decret de nomenament de President i Gerent en funcions de les EPE Riudoms Gestió i Serveis

2018_11_22-03 22/11/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament a justificar 

2018_11_23-01 23/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_23-02 23/11/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_11_23-03 23/11/2018 Resolució autoritzant i ordenant el pagament de quantia sol·licitada com a pagament a justificar

2018_11_23-04 23/11/2018 Resolució de lliurament a justificar núm. 15/2018

2018_11_27-01 27/11/2018 Decret de derivació del deute en concepte de rebuts per la taxa de brossa disseminats any 2018 

2018_11_27-02 27/11/2018 Decret encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d'un projecte

2018_11_27-03 27/11/2018 Decret d’incoació d'expedient de renovació, o caducitat, d’inscripcions padronals d’estrangers

2018_11_27-04 27/11/2018 Decret d’incoació d'expedient per comprovació periòdica de la residència dels estrangers 

2018_11_28-01 28/11/2018 Decret de convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 01-12-2018

2018_11_28-02 28/11/2018 Resolució d'assabentat de la comunicació d'inici de l'activitat de farmàcia al carrer Major, 18 

2018_11_28-03 28/11/2018 Decret d’ordenació pagaments nòmines novembre

2018_11_28-04 28/11/2018 Decret de correcció d'error material del Decret 2018_11_28-01

2018_11_28-05 28/11/2018 Decret d’incoació expedient pressupost 2019

2018_11_29-01 29/11/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública pel dia 20-12-2018

2018_11_29-02 29/11/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2018_11_29-03 29/11/2018 Resolució relativa a la compensació d'ofici del deute en concepte de rebut d'IBI 2018

2018_11_30-01 30/11/2018 Resolució acordant la sol·licitud de subvenció a Diputació de Tgna per a l'obra d'endegament

2018_11_30-02 30/11/2018 Decret de baixa d'ofici dels rebuts de brossa del servei per error en el titular

2018_11_30-03 30/11/2018 Decret d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de renovació de la xarxa d'abastament

2018_12_03-01 03/12/2018 Decret d'Alcaldia de nomenament de Tinents d'alcalde

2018_12_03-02 03/12/2018 Decret d’Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde per la Junta de Govern Local

2018_12_03-03 03/12/2018 Decret Alcaldia de nomenament de la regidora membre del Consell d'Administració RG

2018_12_03-04 03/12/2018 Decret de l'Alcaldia de ratificació del contingut del Decret núm. 2018_11_22-02

2018_12_03-05 03/12/2018 Decret declarant la superació del període de prova, d'acord amb les bases de la convocatòria

2018_12_04-01 04/12/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern del dia 10-12-2018

2018_12_04-02 04/12/2018 Decret de canvi de titularitat del dret funerari de concessió nínxol núm. 442 del cementiri
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2018_12_04-03 04/12/2018 Resolució d’assabentat canvi de titularitat de l'activitat de bar restaurant "L'abeurador" 

2018_12_04-04 04/12/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_12_04-05 04/12/2018 Resolució d'assabentat de comunicació d'inici de l'activitat de torrefacció d'avellanes

2018_12_04-06 04/12/2018 Decret de delegació de l'alcaldia a favor de regidors i creació de regidories corresponents

2018_12_05-01 05/12/2018 Resolució de devolució d'ingressos indeguts, per ingrés en excés de l'import d’una taxa

2018_12_07-01 07/12/2018 Decret de l’Alcaldia sobre assumptes de personal

2018_12_07-02 07/12/2018 Resolució d'Alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_12_10-01 10/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a  una Associació

2018_12_10-02 10/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola 

2018_12_10-03 10/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una Associació

2018_12_10-04 10/12/2018 Resolució de devolució d'ingressos indeguts, per ingrés en excés de l'import d’una taxa

2018_12_11-01 11/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Institut 

2018_12_11-02 11/12/2018 Resolució acceptant la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_12_11-03 11/12/2018 Decret de convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 14/12/2018

2018_12_11-04 11/12/2018 Decret de l'Alcaldia aprovant inicialment el projecte bàsic i executiu d’una construcció 

2018_12_12-01 12/12/2018 Resolució acordant sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció del PEXI 2018

2018_12_12-02 12/12/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres 

2018_12_12-03 12/12/2018 Decret Alcaldia a petició interessat baixa a Trànsit

2018_12_13-01 13/12/2018 Decret de derivació del deute en concepte de taxes de brossa i subministrament d'aigua 

2018_12_13-02 13/12/2018 Decret de derivació del deute en concepte de taxa de brossa i subministrament d'aigua

2018_12_13-03 13/12/2018 Decret adjudicació pòlissa de tresoreria

2018_12_13-04 13/12/2018 Decret d’inici de procediment sancionador per incompliment del  Decret

2018_12_14-01 14/12/2018 Decret de convocatòria del Ple extraordinari del dia 19 de desembre de 2018

2018_12_14-02 14/12/2018 Resolució acordant la signatura del document de declaració de municipi solidari amb l'alzheimer

2018_12_17-01 17/12/2018 Resolució aprovant memòria activitat extraordinària organitzada per l'Ajuntament de Parc Infantil

2018_12_17-02 17/12/2018 Resolució d'alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres

2018_12_17-03 17/12/2018 Resolució concedeix llicència a una entitat per la realització d'activitat extraordinària

2018_12_17-04 17/12/2018 Decret aprovant memòria d'activitat extraordinària organitzada per Ajuntament Cavalcada Reis

2018_12_17-05 17/12/2018 Decret d’incoació expedient de renovació o caducitat, d’inscripcions padronals d’estrangers

2018_12_17-06 17/12/2018 Decret d’incoació d'expedient per a la comprovació periòdica de la residència dels estrangers

2018_12_18-01 18/12/2018 Decret aprovació fons social any 2018

2018_12_18-02 18/12/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_12_18-03 18/12/2018 Decret ordenació pagament nomines paga extra desembre

2018_12_18-04 18/12/2018 Decret ordenació pagament nomines endarreriments gener-novembre 2018

2018_12_19-01 19/12/2018 Decret nomenament secretària accidental per vacances de la titular

2018_12_19-02 19/12/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_12_19-03 19/12/2018 Decret ordenació de diversos pagaments

2018_12_20-01 20/12/2018 Decret aprovació aportacions ens

2018_12_20-02 20/12/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 601 del cementiri

2018_12_20-03 20/12/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 118 i 691 del cementiri

2018_12_20-04 20/12/2018 Decret concedint llicència ocupació Pl. Palmera carpa inflable publicitària (Adamo) 23/12/2018

2018_12_20-05 20/12/2018 Decret d’adjudicació del contracte de subministrament de maquinària per a la Brigada

2018_12_20-06 20/12/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2018_12_20-07 20/12/2018 Resolució petició pagament a justificar núm. 16/2018 

2018_12_21-01 21/12/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 478 del cementiri

2018_12_21-02 21/12/2018 Resolució atorgant llicència urbanística per a fer tancament de 300 ml de tanca metàl·lica

2018_12_21-03 21/12/2018 Decret alcaldia ampliació pressupost
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2018_12_21-04 21/12/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_12_21-05 21/12/2018 Decret d’adjudicació del contracte de subministrament del material necessari millora il·luminació

2018_12_21-06 21/12/2018 Decret Alcaldia error material decret 2018_11_15-07

2018_12_21-07 21/12/2018 Decret aprovant despeses nòmines mes de desembre 2018

2018_12_21-08 21/12/2018 Decret alcaldia contracte menor serveis turisme

2018_12_27-01 27/12/2018 Decret aprovació certificació núm. 2 obres de la primera fase del projecte bàsic i executiu

2018_12_27-02 27/12/2018 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute

2018_12_28-01 28/12/2018 Decret ordenació pagament nòmines desembre

2018_12_28-02 28/12/2018 Decret d’aprovació relacions de factures
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