
2/.  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 extraordinari del dia 9 de desembre de 2015, les quals es
detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2016_01_07-01 07/01/2016 Decret d’alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local de l’11/1/2016

2016_01_08-01 08/01/2016 Resolució d'alcaldia aprovant la devolució de la fiança d'obres 

2016_01_08-02 08/01/2016 Resolució d'aprovació de la relació núm. 1/2016 de liquidacions de plusvàlues.

2016_01_11-01 11/01/2016 Resolució d’alcaldia de fraccionament en el pagament d’una liquidació

2016_01_11-02 11/01/2016 Resolució concedint la bonificació del preu d'assistència  a la llar d'infants municipal

2016_01_11-03 11/01/2016 Resolució concedint la bonificació del preu d'assistència a la llar d'infants municipal

2016_01_11-04 11/01/2016 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència d'ocupació de via pública

2016_01_11-05 11/01/2016 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència d'ocupació de via pública

2016_01_11-06 11/01/2016 Incoació de l'expedient per a l'establiment i fixació d'un preu públic prestació de serveis

2016_01_12-01 12/01/2016 Resolució designant els membres i convocant la Mesa de contractació subministrament 

2016_01_12-02 12/01/2016 Decret alcaldia adjudicació contracte menor serveis actuació Sant Sebastià 2016

2016_01_13-01 13/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_14-01 14/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_14-02 14/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_14-03 14/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_15-01 15/01/2016 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat

2016_01_15-02 15/01/2016 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat 

2016_01_18-01 18/01/2016 Resolució aprovant la liquidació corresponent a la visita d'inspecció d'una activitat

2016_01_18-02 18/01/2016 Resolució de l'Alcaldia estimant reclamació patrimonial en procediment abreujat

2016_01_18-03 18/01/2016 Decret d’alcaldia d’aprovació de la relació de factures de la Fira de l’Avellana

2016_01_18-04 18/01/2016 Resolució concedint bonificació del preu d'assistència a la llar d'infants municipal

2016_01_18-05 18/01/2016 Resolució d’alcaldia concedint targeta d'aparcament per persones amb disminució

2016_01_18-06 18/01/2016 Resolució d'aprovació de la relació núm. 2/2016 de liquidacions de plusvàlues.

2016_01_19-01 19/01/2016 Decret de l'alcaldia aprovant inicialment el Pla especial urbanístic de consolidació

2016_01_19-02 19/01/2016 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_19-03 19/01/2016 Decret d’alcaldia referent a assumptes de personal

2016_01_19-04 19/01/2016 Decret alcaldia adjudicació contracte privat de serveis programació Festa Major

2016_01_19-05 19/01/2016 Decret alcaldia despeses adjudicació contracte menor de serveis i subministrament

2016_01_20-01 20/01/2016 Decret d’alcaldia referent a assumptes de personal

2016_01_20-02 20/01/2016 Decret d’alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 25/1/2016

2016_01_20-03 20/01/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_01_21-01 21/01/2016 Decret d'Alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d'obres

2016_01_21-02 21/01/2016 Decret de l'alcaldia aprovant la relació classificades d'empreses presentades
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2016_01_21-03 21/01/2016 Decret de l'alcaldia d'aprovació de memòria correfoc festes de Sant Sebastià 2016

2016_01_21-04 21/01/2016 Decret de l'alcaldia de concessió de llicència per l'activitat extraordinària musical

2016_01_21-05 21/01/2016 Decret d'Alcaldia pel qual es ratifiquen les mesures cautelars imposades

2016_01_22-01 22/01/2016 Decret d'Alcaldia de renovació de targeta d'aparcament per persones amb disminució

2016_01_22-02 22/01/2016 Resolució de compensació del deute pendent

2016_01_25-01 25/01/2016 Resolució relativa a la petició d'ampliació del termini de fraccionament de deute

2016_01_25-02 25/01/2016 Resolució de compensació del deute pendent

2016_01_27-01 27/01/2016 Decret alcaldia adjudicació contracte menor de serveis

2016_01_28-01 28/01/2016 Decret d'Alcaldia pel qual no s'admet a tràmit el recurs potestatiu de reposició

2016_01_28-02 28/01/2016 Decret de l'Alcaldia en relació a  un ordre d'execució 

2016_01_28-03 28/01/2016 Decret Alcaldia  aprovació bases per la contractació de pòlissa d'assegurances 

2016_01_29-01 29/01/2016 Decret Alcaldia aprovació bases concurs de disfresses Carnaval

2016_01_29-02 29/01/2016 Decret alcaldia contracte menor serveis impressió carpetes programa festes

2016_01_29-03 29/01/2016 Decret d'Alcaldia d'inici d'expedient d'ordre d'execució

2016_01_29-04 29/01/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_01-01 01/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_02-01 02/02/2016 Decret de l'alcaldia nomenant membres de la mesa de contractació en licitació 

2016_02_02-02 02/02/2016 Decret de l'alcaldia nomenant membres de la mesa de contractació 

2016_02_03-01 03/02/2016 Decret alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern del dia 08/02/2016

2016_02_04-01 04/02/2016 Decret de l'alcaldia aprovant la memòria de l'activitat  del carnestoltes 2016

2016_02_04-02 04/02/2016 Decret d'Alcaldia de tramesa documentació al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Reus

2016_02_04-03 04/02/2016 Decret de l'Alcaldia sobre l'acta de la mesa de contractació

2016_02_04-04 04/02/2016 Decret de l'alcaldia d'aprovació de la memòria del carnaval 2016

2016_02_04-05 04/02/2016 Decret d'incoació d'expedient de renovació d'inscripcions padronals 

2016_02_04-06 04/02/2016 Decret de l'alcaldia elevant acords mesa de contractació 

2016_02_04-07 04/02/2016 Resolució d'Alcaldia  atorgant llicència per a la construcció d'un cobert

2016_02_09-01 09/02/2016 Decret d'alcaldia de renovació targeta d'aparcament per persones amb disminució

2016_02_09-02 09/02/2016 Resolució aprovant concessió de beca als  tres millors itineraris curriculars de BAT

2016_02_10-01 10/02/2016 Decret d'alcaldia  ordenant l'execució d'obres Junta de Compensació

2016_02_10-02 10/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_10-03 10/02/2016 Resolució d'Alcaldia de sol·licitud de revisió dels rebuts d'aigua

2016_02_11-01 11/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_12-01 12/02/2016 Decret d'Alcaldia d'inici d'expedient de responsabilitat patrimonial

2016_02_12-02 12/02/2016 Decret d'incoació d'expedient per a la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1

2016_02_15-01 15/02/2016 Decret d'Alcaldia pel qual s'adjudica un contracte menor de serveis

2016_02_16-01 16/02/2016 Decret d'Alcaldia d'adjudicació contracte privat de serveis ball de la fira

2016_02_16-02 16/02/2016 Decret d'incoació d'expedient per infracció ordenança de civisme

2016_02_16-03 16/02/2016 Decret d'Alcaldia d'adjudicació  duet ball per relíquies 8-05-2016

2016_02_17-01 17/02/2016 Resolució relativa a la sol·licitud de revisió dels rebuts d'aigua

2016_02_17-02 17/02/2016 Resolució de compensació del deute

2016_02_17-03 17/02/2016 Decret Alcaldia  de convocatòria de Junta de Govern Local de 22/02/2016

2016_02_18-02 18/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_19-01 19/02/2016 Resolució de compensació d'ofici del deute pendent

2016_02_22-01 22/02/2016 Resolució d'Inici d'expedient sancionador per infracció d'ordenança de civisme
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2016_02_22-02 22/02/2016 Decret d'Alcaldia pel qual s'ordena la suspensió provisional d'obres 

2016_02_23-01 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-02 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-03 23/02/2016 Decret d'Alcaldia  d'adjudicació mitjançant contracte menor de serveis 

2016_02_23-04 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-05 23/02/2016 Decret d'autorització temporal per l'ocupació d'una plaça d'aparcament.

2016_02_23-06 23/02/2016 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern extraordinària  29/02/2016

2016_02_24-01 24/02/2016 Decret Alcaldia contracte menor de serveis neteja nínxols

2016_02_24-02 24/02/2016 Decret Alcaldia  convocant Comissió Informativa d'Hisenda i Governació  09/02/2016

2016_02_25-01 25/02/2016 Decret sol·licitant subvenció al Consell Comarcal del Baix Camp 

2016_02_26-01 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada  per la inscripció al Local Jove 

2016_02_26-02 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada per la inscripció al Local Jove

2016_02_26-03 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada per la inscripció al Local Jove  

2016_02_26-04 26/02/2016 Decret de devolució de la fiança dipositada per la inscripció al Local Jove 

2016_02_26-05 26/02/2016 Decret de l'Alcaldia de contractació de serveis en el procediment abreujat

2016_02_29-01 29/02/2016 Decret d'Alcaldia d'assumptes de personal

2016_02_29-02 29/02/2016 Decret d'Alcaldia de devolució de fiances corresponents a diversos expedients d'obres

2016_02_29-03 29/02/2016 Resolució de devolució de l'import del 3r i 4t trimestre rebut de Guals i Vorades 

2016_03_01-01 01/03/2016 Decret de convocatòria del Ple ordinari del dia 3 de març de 2016

2016_03_01-02 01/03/2016 Decret d'aprovació de la relació classificada de l'única empresa presentada

2016_03_02-01 02/03/2016 Decret d'Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern de 07/03/2016
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