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 març de 2018,
les quals es detallen a continuació:
DECRET

DATA

EXTRACTE

2018_03_08-01

08/03/2018 Decret ordenació de pagaments

2018_03_08-02

08/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_08-03

08/03/2018 Decret Alcaldia aprovant l'expedient de contractació i la convocatòria pública de la licitació

2018_03_08-04

08/03/2018 Decret Alcaldia aprovant expedient contractació així com la convocatòria pública licitació

2018_03_08-05

08/03/2018 Decret Alcaldia aprovant expedient contractació i la convocatòria pública de la licitació

2018_03_09-01

09/03/2018 Resolució de compensació d'ofici de deute en concepte multa de trànsit

2018_03_09-02

09/03/2018 Resolució de compensació d'ofici de deute en concepte de liquidacions OVP taules d'agost

2018_03_09-03

09/03/2018 Decret d’ocupació via pública Penya l'Avellana Blaugrana del dia 21/4/2018

2018_03_09-04

09/03/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a l'Associació Festa de Barris

2018_03_09-05

09/03/2018 Resolució concessió llicència ocupació via pública el 12/5/2018 IV Caminada solidària

2018_03_09-06

09/03/2018 Decret Alcaldia contracte menor serveis vigilants seguretat pavelló d'esports

2018_03_09-07

09/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_12-01

12/03/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a l'Associació Amics dels Gats

2018_03_12-02

12/03/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a la Lliga contra el càncer

2018_03_12-03

12/03/2018 Decret de l'Alcaldia de convocatòria de la sessió plenària ordinària del dia 15/03/2018

2018_03_13-01

13/03/2018 Resolució d'aprovació de despeses de funcionament i gestió de l'arxiu històric municipal

2018_03_13-02

13/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_13-03

13/03/2018 Resolució de concessió de renovació targeta d'aparcament per persones mobilitat reduïda

2018_03_13-04

13/03/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_03_13-05

13/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_13-06

13/03/2018 Decret aprovació Pla Pressupostari a mig termini pel període 2019-2021

2018_03_14-01

14/03/2018 Decret Alcaldia de convocatòria Junta de Govern de data 19 de març de 2018

2018_03_14-02

14/03/2018 Resolució de renovació de concessió de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat

2018_03_14-03

14/03/2018 Decret sobre la llicència ocupació temporal via pública venda ambulant xurreria

2018_03_14-04

14/03/2018 Decret aprovació liquidació TOVP 2017

2018_03_15-01

15/03/2018 Decret Alcaldia contracte menor actes Trobada d'Armats

2018_03_16-01

16/03/2018 Decret Alcaldia adjudicacions contracte menor actes Setmana Santa 2018

2018_03_19-01

19/03/2018 Decret declara la caducitat de l'expedient 321/2017-Secr recuperació camí "Mas del Ninfle"

2018_03_19-02

19/03/2018 Resolució sol·licitant subvenció a la Generalitat de Catalunya per a les despeses de l'escola

2018_03_19-03

19/03/2018 Decret d'inici expedient recuperació d'ofici camí de "Mas d'en Ninfle"

2018_03_19-04

19/03/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2018_03_20-01

20/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_20-02

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, un titular erroni
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2018_03_20-03

20/03/2018 Resolució de renúncia subvenció concedida per actuacions de millora gestió i la qualitat

2018_03_20-04

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_03_20-05

20/03/2018 Resolució aprovant relació classificada d’ofertes i requeriment aportació documentació

2018_03_20-06

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_03_20-07

20/03/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_03_21-01

21/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_21-02

21/03/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres

2018_03_22-01

22/03/2018 Resolució d'Alcaldia que atorga llicència urbanística d'obres

2018_03_22-02

22/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_22-03

22/03/2018 Resolució de canvi de nom d'ofici del servei d'ABC d’un immoble

2018_03_22-04

22/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_22-05

22/03/2018 Decret ocupació via pública 13 de maig de 2018

2018_03_22-06

22/03/2018 Resolució de derivació de deute per rebuts d'ABC d’un servei

2018_03_22-07

22/03/2018 Resolució relativa a la sol·licitud de fraccionament en el pagament d’un deute pendent

2018_03_22-08

22/03/2018 Decret contracte menor de serveis i subm. sortida de l'element festiu El Cavall dels Nebot

2018_03_23-01

23/03/2018 Decret aprovant inicialment el projecte bàsic i executiu de rehabilitació i ampliació

2018_03_23-02

23/03/2018 Resolució relativa a l'autorització temporal per OVP amb taules i cadires

2018_03_23-03

23/03/2018 Decret admissió a tràmit reclamació responsabilitat patrimonial amb requeriment d'esmenes

2018_03_23-04

23/03/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2018_03_26-01

26/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_26-02

26/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_26-03

26/03/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació d'obres

2018_03_27-01

27/03/2018 Decret Alcaldia de convocatòria Junta de Govern del dia 3 d'abril de 2018

2018_03_27-02

27/03/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_03_27-03

27/03/2018 Decret Alcaldia contracte menor de serveis neteja escola Cavaller Arnau

2018_03_27-04

27/03/2018 Resolució d’acollir-nos a la convocatòria de subvencions per actuacions protecció de la salut

2018_03_27-05

27/03/2018 Decret ordenació de pagaments relació núm. 009/2018

2018_03_27-06

27/03/2018 Resolució acordant acollir-nos a la convocatòria de subvencions

2018_04_02-01

02/04/2018 Decret inici expedient 209/2018 operació endeutament

2018_04_03-01

03/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_03-02

03/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_03-03

03/04/2018 Resolució que inadmet a tràmit la reclamació en haver prescrit el dret

2018_04_03-04

03/04/2018 Resolució inici procediment reclamació responsabilitat patrimonial

2018_04_03-05

03/04/2018 Decret aprovant la relació classificada d’ofertes presentades i requeriment de documentació

2018_04_03-06

03/04/2018 Resolució aprovant el pagament d'una subvenció vinculada a les obres de rehabilitació

2018_04_03-07

03/04/2018 Decret canvi titularitat dret funerari concessió nínxol núm.685 del cementiri municipal

2018_04_03-08

03/04/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari concessió nínxol núm.508 del cementiri municipal

2018_04_03-09

03/04/2018 Resolució que modifica d'ofici, pel 1r trimestre de 2018, d’un titular erroni

2018_04_03-10

03/04/2018 Resolució de baixa i nova liquidació del rebut de brossa-clavegueram del 4t trimestre 2017

2018_04_03-11

03/04/2018 Resolució de derivació del deute en concepte de rebuts de la taxa de brossa de disseminats

2018_04_03-12

03/04/2018 Resolució de canvi de nom d’ofici del servei d’ABC d’un immoble

2018_04_04-01

04/04/2018 Resolució acceptant justificació de subvenció concedida a l'Associació Esplai del Casal

2018_04_04-02

04/04/2018 Resolució acceptant justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Cavaller Arnau

2018_04_04-03

04/04/2018 Resolució denegació autorització instal·lació carpa Ciutadans

2018_04_05-01

05/04/2018 Decret expedient liquidació pressupost 2017

2018_04_06-01

06/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_06-02

06/04/2018 Decret inici 2n expedient modificació crèdits 2018
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2018_04_06-03

06/04/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2018_04_09-01

09/04/2018 Decret denegant ocupació via pública pel dia 14/4/2018 partit polític ciutadans

2018_04_09-02

09/04/2018 Decret cessió Teatre Auditori Casal Riudomenc a petició del Consell Comarcal del Baix Camp

2018_04_09-03

09/04/2018 Decret d'aprovació mitjançant contracte menor de serveis del manteniment correctiu d’aparells

2018_04_09-04

09/04/2018 Decret d’aprovació liquidació pressupost 2017

2018_04_09-05

09/04/2018 Decret inici 1r expedient de modificació de crèdits incorporació romanents

2018_04_09-06

09/04/2018 Decret aprovació 1r expedient modificació crèdits pressupost 2018, incorporació romanents

2018_04_09-07

09/04/2018 Decret de convocatòria sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació

2018_04_10-01

10/04/2018 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 18 mesos, d’un deute

2018_04_11-01

11/04/2018 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil

2018_04_11-02

11/04/2018 Decret de canvi de titularitat drets funeraris de concessió del nínxol núm. 572 del cementiri

2018_04_11-03

11/04/2018 Decret de canvi de titularitat dret funerari concessió nínxols núm. 947 i 981 del cementiri

2018_04_11-04

11/04/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern del dia 16/04/2018

2018_04_12-01

12/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_12-02

12/04/2018 Decret de convocatòria de la sessió plenària extraordinària del dia 17/04/2018

2018_04_12-03

12/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_12-04

12/04/2018 Decret de sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals

2018_04_13-01

13/04/2018 Decret que declara el desistiment de l’interessat en la seva sol·licitud de llicència de tinença

2018_04_13-02

13/04/2018 Resolució d’acollir-nos a convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments

2018_04_16-01

16/04/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública Ciutadans

2018_04_16-02

16/04/2018 Decret Alcaldia d’aprovació despesa MRW

2018_04_17-01

17/04/2018 Decret Alcaldia ocupació via pública 22 i 23 d'abril venda de flors

2018_04_18-01

18/04/2018 Resolució d'alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d’obres

2018_04_18-02

18/04/2018 Resolució de concessió de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

2018_04_19-01

19/04/2018 Decret d'Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_04_19-02

19/04/2018 Decret d'Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_04_19-03

19/04/2018 Resolució desestimant reclamació de responsabilitat patrimonial

2018_04_19-04

19/04/2018 Resolució atorgant llicència urbanística d'obres

2018_04_19-05

19/04/2018 Decret Alcaldia contracte menor subministrament Gala Llamp

2018_04_20-01

20/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_20-02

20/04/2018 Resolució d'inici expedient restauració legalitat urbanística i ordre de suspensió d'obres

2018_04_20-03

20/04/2018 Decret ordenació de pagaments relació núm. 010/2018 i altres

2018_04_23-01

23/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_23-02

23/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_24-01

24/04/2018 Decret canvi titularitat dret funerari concessió nínxol núm.1041 del cementiri

2018_04_24-02

24/04/2018 Decret canvi de titularitat dret funerari de concessió nínxol 574 (doble) del cementiri

2018_04_24-03

24/04/2018 Decret d'Alcaldia encomanant als Serveis Tècnics municipals la redacció d’un projecte bàsic

2018_04_24-04

24/04/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_04_24-05

24/04/2018 Decret alcaldia cessió Teatre Auditori Consell Comarcal Baix Camp el 9/06/2018

2018_04_25-01

25/04/2018 Decret d’aprovació de la compra centraleta de telèfons amb 4 seus a Telefónica de España

2018_04_25-02

25/04/2018 Decret Alcaldia certificació d'obres núm. 3 i última

2018_04_26-01

26/04/2018 Decret ocupació via pública 28/04/2018 per realització d'un vermut musical a la plaça Església

2018_04_26-02

26/04/2018 Decret estimant el recurs de reposició contra el decret que declara el desistiment i arxiu

2018_04_26-03

26/04/2018 Decret de l'Alcaldia classificant les ofertes i requerint la presentació de la documentació

2018_04_26-04

26/04/2018 Decret Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern 02/05/2018

2018_04_27-01

27/04/2018 Decret Alcaldia d’ocupació via pública 01/05/2018 venda de flors

2018_04_27-02

27/04/2018 Decret d'inici d'expedient d'esmenes per manca de compliment dels requisits legals
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2018_04_27-03

27/04/2018 Decret d'aprovació del projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable

2018_04_27-04

27/04/2018 Resolució acordant sol·licitar subvenció a Diputació de Tarragona dins el PEXI 2018

2018_04_27-05

27/04/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_04_30-01

30/04/2018 Decret d’aprovació de les despeses de serveis i subministraments pel 5è concurs de paelles

2018_04_30-02

30/04/2018 Resolució d'Alcaldia aprovant la devolució de les fiances de diversos expedients d'obres

2018_04_30-03

30/04/2018 Decret d’adjudicació auditoria capítol 1 Ajuntament de Riudoms exercici de 2017

2018_05_02-01

02/05/2018 Resolució d’Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_05_02-02

02/05/2018 Decret d'Alcaldia nomenant els membres de la mesa de contractació d’obres d’un projecte

2018_05_02-03

02/05/2018 Decret de l'Alcaldia acordant l'encàrrec de noves funcions a partir del dia 1 de maig de 2018

2018_05_03-01

03/05/2018 Decret de llicència tinença i conducció 20 gossos perillosos raça dòberman

2018_05_03-02

03/05/2018 Resolució d'Alcaldia que dóna l'assabentat a una comunicació prèvia d'obres

2018_05_03-03

03/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_03-04

03/05/2018 Decret de llicència per a la tinença i conducció de 4 gossos de raça potencialment perillosa

2018_05_03-05

03/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_04-01

04/05/2018 Decret d'aprovació classificació de les empreses presentades a una contractació

2018_05_04-02

04/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_04-03

04/05/2018 Resolució d'Alcaldia ordenant pagament de la devolució de les fiances i d'una subvenció

2018_05_07-01

07/05/2018 Decret Alcaldia error material existent en el Decret 2018_04_19-05

2018_05_08-01

08/05/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_05_08-02

08/05/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_05_09-01

09/05/2018 Decret sobre assumptes de personal

2018_05_09-02

09/05/2018 Resolució aprovant liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat extractiva

2018_05_09-03

09/05/2018 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament, en 12 mesos, d’un deute

2018_05_09-04

09/05/2018 Decret de convocatòria de la Junta de Govern del dia 14/05/2018

2018_05_10-01

10/05/2018 Decret aprovació definitiva de la modificació del Projecte bàsic i executiu renovació xarxa

2018_05_10-02

10/05/2018 Decret de denegació llicència urbanística per construcció d'una barbacoa

2018_05_11-01

11/05/2018 Decret Alcaldia contracte menor subministrament aigua caminada Lliga Contra el Càncer

2018_05_11-02

11/05/2018 Decret classificant les ofertes presentades a la licitació del contracte de subministrament

2018_05_14-01

14/05/2018 Decret d'incoació d'expedient per la substitució del nom de l'avinguda de Josep Maria Sentís

2018_05_14-02

14/05/2018 Decret de convocatòria de sessió ordinària de Comissió Informativa d'Hisenda i Governació

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