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 22 de maig de 2018,
les quals es detallen a continuació:

DECRET

DATA

EXTRACTE

2018_05_15-01

15/05/2018 Resolució d’acollir-nos convocatòria de subvencions per activitats Firals i demanar subvenció

2018_05_15-02

15/05/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres per obres de reforma

2018_05_15-03

15/05/2018 Decret declarant la caducitat de l'expedient per causes imputables a l'interessat

2018_05_15-04

15/05/2018 Decret d’ordenació diversos pagaments

2018_05_16-01

16/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_16-02

16/05/2018 Decret de llicència activitat extraordinària Festa medieval Cavaller Arnau 2018

2018_05_16-03

16/05/2018 Decret aprovació relació classificada ofertes licitació contracte lloguer maquinària obres

2018_05_17-01

17/05/2018 Decret fixant orde del dia sessió plenària ordinària del dia 22 de maig de 2018

2018_05_17-02

17/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_17-03

17/05/2018 Decret ordenació pagaments relacions factures núm. 00012 i 00013/2018

2018_05_17-04

17/05/2018 Decret Alcaldia adjudicacions contracte menor per l'acte que és fa a la llar d'infants

2018_05_18-01

18/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_21-01

21/05/2018 Decret aprovant relació classificada de les ofertes presentades a la licitació

2018_05_21-02

21/05/2018 Decret aprovació relació provisional d'admesos i exclosos a la llar d'infants municipal

2018_05_21-03

21/05/2018 Decret d'ordenació de pagaments relació núm. 014/2018 i d'altres

2018_05_21-04

21/05/2018 Decret adjudicant les obres dels projectes de Millora de les xarxes ipavimentació

2018_05_21-05

21/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_22-01

22/05/2018 Decret inici expedient d'ordre d'execució relativa a la coberta d’un immoble

2018_05_23-01

23/05/2018 Decret convocatòria Junta de Govern del dia 28 de maig de 2018

2018_05_23-02

23/05/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 00015/2018

2018_05_23-03

23/05/2018 Decret adjudicant el contracte de subministrament de productes de neteja

2018_05_23-04

23/05/2018 Resolució aprovant la concessió de la subvenció i el conveni regulador

2018_05_24-01

24/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_24-02

24/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_24-03

24/05/2018 Decret concedint llicència ocupació via pública caseta venda de pirotècnia

2018_05_24-04

24/05/2018 Decret concedint llicència ocupació via pública per instal·lar caseta venda pirotècnia

2018_05_24-05

24/05/2018 Decret concedint llicència ocupació espai públic per instal·lar caseta venda pirotècnia

2018_05_24-06

24/05/2018 Decret ordenació diversos pagaments

2018_05_24-07

24/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_25-01

25/05/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió del rebut d'aigua d’un servei

2018_05_25-02

25/05/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió del rebut d'aigua d’un servei

2018_05_25-03

25/05/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió del rebut d'aigua d’un servei

2018_05_25-04

25/05/2018 Decret concedint llicència per ocupació via pública amb taules i cadires per servei de terrassa

2018_05_25-05

25/05/2018 Decret concedint llicència per ocupació via pública amb taules i cadires per servei de terrassa

2018_05_28-01

28/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_28-02

28/05/2018 Resolució de compensació d'ofici de part del deute pendent per la liquidació núm. 448/2011

2018_05_28-03

28/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_29-01

29/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_29-02

29/05/2018 Resolució d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_05_31-01

31/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_31-02

31/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_31-03

31/05/2018 Decret concedint llicència d'ocupació de via pública de caràcter temporal per caseta de fusta

2018_05_31-04

31/05/2018 Resolució que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres

2018_05_31-05

31/05/2018 Resolució reclamacions i aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos llar d'infants

2018_06_01-01

01/06/2018 Resolució aprovant l'emissió d'una liquidació corresponent a la ocupació de la via públic

2018_06_01-02

01/06/2018 Decret alcaldia ocupació via pública per Corpus

2018_06_01-03

01/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_01-04

01/06/2018 Decret alcaldia despeses Trobada de dones del Baix Camp

2018_06_04-01

04/06/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 015/2018

2018_06_04-02

04/06/2018 Decret de l'alcaldia classificant les ofertes i requerint la presentació de la documentació

2018_06_04-03

04/06/2018 Decret alcaldia despeses sortida a Portugal de la Colla Gegantera

2018_06_05-01

05/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_05-02

05/06/2018 Resolució atorgant llicència per a l'obertura d'una rasa per a fer nova connexió a la xarxa

2018_06_05-03

05/06/2018 Decret d’ocupació via pública el dia 21/6/2018 berenar al Parc de Salut

2018_06_05-04

05/06/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 016/2018

2018_06_06-01

06/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_06-02

06/06/2018 Resolució que ratifica la suspensió de les obres en execució en sòl urbà legalitzables

2018_06_06-03

06/06/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 2n trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_06_07-01

07/06/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 2n trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_06_07-02

07/06/2018 Decret de l'Alcaldia referent a la finalització de l'activitat de neteja de dependències

2018_06_07-03

07/06/2018 Decret de nomenament d’alcalde en funcions

2018_06_08-01

08/06/2018 Decret de convocatòria Junta de Govern del dia 13 de juny de 2018

2018_06_08-02

08/06/2018 Decret alcaldia contracte servei càtering Trobada de corals

2018_06_11-01

11/06/2018 Decret aixecament reparo informes intervenció: 100 al 103/2018

2018_06_11-02

11/06/2018 Decret adjudicant el contracte de lloguer de maquinària destinada a les obres municipals

2018_06_11-03

11/06/2018 Resolució que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres

2018_06_11-04

11/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_11-05

11/06/2018 Decret per requerir una provisió de fons per publicar al BOP l'anunci amb el text íntegre

2018_06_11-06

11/06/2018 Decret adjudicant contracte de subministrament de materials de construcció per a la Brigada

2018_06_11-07

11/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_12-01

12/06/2018 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_12-02

12/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_12-03

12/06/2018 Decret ordenació de pagament relació núm. 017/2018

2018_06_13-01

13/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_13-02

13/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_13-03

13/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a la comunicació prèvia d'obres

2018_06_13-04

13/06/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_06_13-05

13/06/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_06_13-06

13/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_14-01

14/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_14-02

14/06/2018 Decret d’ocupació via pública el dia 14-7-2018 per fer un dinar

2018_06_14-03

14/06/2018 Resolució sol·licitud de fraccionament del deute en concepte de taxa comunicació activitat

2018_06_14-04

14/06/2018 Decret alcaldia d’ocupació via pública el dia 6/7/2018 al carrer Nou

2018_06_14-05

14/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_15-01

15/06/2018 Decret d’adjudicacions en relació al control de poblament del tudó amb arma de foc autoritzat

2018_06_18-01

18/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_18-02

18/06/2018 Resolució concedeix llicència per activitat extraordinària "Revetlla de Sant Joan" 2018

2018_06_18-03

18/06/2018 Resolució que autoritza la pròrroga del termini de finalització de les obres comunicades

2018_06_19-01

19/06/2018 Resolució de canvi de titularitat dels drets funeraris nínxols núm. 12 i 977 del cementiri

2018_06_19-02

19/06/2018 Decret adjudicació despesa imprevista Festa Major de Sant Jaume

2018_06_20-01

20/06/2018 Decret d’adjudicació obres del Projecte de millora dels serveis i la pavimentació c/ Mont-roig

2018_06_20-02

20/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_20-03

20/06/2018 Resolució de concessió targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_06_21-01

21/06/2018 Decret de l'Alcaldia referent a la finalització de l'activitat esportiva al camp de futbol

2018_06_21-02

21/06/2018 Resolució declarant el desistiment de la sol·licitud de llicència ambiental

2018_06_21-03

21/06/2018 Decret alcaldia convocatòria Junta de Govern del dia 26.6.2018

2018_06_21-04

21/06/2018 Decret d’ocupació via pública del dia 8/7/2018 esmorzar Penya Campionat de videojocs

2018_06_22-01

22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-02

22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-03

22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-04

22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-05

22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_22-06

22/06/2018 Resolució acordant l'acceptació de la justificació de la subvenció concedida a una entitat

2018_06_25-01

25/06/2018 Decret concedint llicència activitat extraordinària musical "Festa de barris 2018" Pl. de l'Om

2018_06_25-02

25/06/2018 Resolució que dóna conformitat a una comunicació prèvia d'obres per a diverses reformes

2018_06_25-03

25/06/2018 Resolució de concessió targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_06_25-04

25/06/2018 Decret de renovació de concessió i expedició targeta d'aparcament persones amb discapacitat

2018_06_25-05

25/06/2018 Decret de concessió i expedició de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

2018_06_25-06

25/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_25-07

25/06/2018 Decret d’ordenació de pagament relació 018/2018

2018_06_25-08

25/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_25-09

25/06/2018 Decret d'incoació d'expedient modificació de l'OF 24 reguladora de la Taxa per la Fira

2018_06_26-01

26/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_26-02

26/06/2018 Decret cessió teatre Auditori Casal Riudomenc a petició d'Unió de pagesos

2018_06_26-03

26/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_27-01

27/06/2018 Decret llicència activitat extraordinària recreativa musical consistent en festa amb música

2018_06_27-02

27/06/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_06_27-03

27/06/2018 Decret llicència activitat extraordinària "Festa de barris 2018"

2018_06_28-01

28/06/2018 Decret aprovant memòria descriptiva activitat extraordinària Rua de lluïment i ball festa Barris

2018_06_28-02

28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-03

28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-04

28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-05

28/06/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_06_28-06

28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_28-07

28/06/2018 Resolució d'autorització temporal a les activitats sol·licitants per l'OVP amb una barra de bar

2018_06_29-01

29/06/2018 Decret alcaldia ocupació via pública CERAP dia 8-7-2018 Escacs

2018_06_29-02

29/06/2018 Decret aprovació contracte menor subministrament per la Festa de Barris 2018

2018_06_29-03

29/06/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxols 229 i 230

2018_06_29-04

29/06/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 186

2018_07_02-01

02/07/2018 Decret ordenació pagaments relació núm. 019/2018

2018_07_02-02

02/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol 541

2018_07_03-01

03/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 894 i 2008

2018_07_03-02

03/07/2018 Decret aprovant memòria activitat extraordinària «Reviu les places 2018»

2018_07_03-03

03/07/2018 Decret en relació amb un expedient sancionador de residus

2018_07_03-04

03/07/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol 380

2018_07_03-05

03/07/2018 Decret atorgament dret funerari de concessió nínxol 4140 (simple)

2018_07_03-06

03/07/2018 Decret donant l’assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_07_03-07

03/07/2018 Decret d’inici del 3r expedient de modificació de crèdits

2018_07_03-08

03/07/2018 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació del preu públic samarreta seguici

2018_07_04-01

04/07/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol 840

2018_07_04-02

04/07/2018 Decret d’adjudicació mitjançant contracte menor, del servei de coordinació de la seguretat

2018_07_04-03

04/07/2018 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres per a modificar i ampliar tancament

2018_07_04-04

04/07/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2018_07_05-01

05/07/2018 Decret de concessió ocupació via pública dia 5/7/2018 sopar barri

2018_07_05-02

05/07/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern del dia 10 de juliol de 2018

2018_07_05-03

05/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxols núm. 5 i 315

2018_07_06-01

06/07/2018 Decret autorització via pública sopar barri de Sant Sebastià 6/7/2018

2018_07_06-02

06/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 549

2018_07_06-03

06/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm. 108

2018_07_06-04

06/07/2018 Resolució que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_06-05

06/07/2018 Decret concedint canvi de titularitat dret funerari concessió tomba núm. T-24

2018_07_06-06

06/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-01

09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-02

09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-03

09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_09-04

09/07/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_07_10-01

10/07/2018 Decret aprovant memòria activitat extraordinària "ULÉ BARRAQUES 2018"

2018_07_11-01

11/07/2018 Decret fixant l'orde del dia sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

2018_07_11-02

11/07/2018 Decret que dóna l’assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_07_11-03

11/07/2018 Decret que dóna l’assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_07_11-04

11/07/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern extraordinària del dia 16.7.2018

