
1/.  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 28 de setembre de 2016, les quals es
detallen a continuació:

DECRET DATA EXTRACTE

2016_09_28-01 28/09/2016 Decret Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_09_28-02 28/09/2016 Decret Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_09_28-03 28/09/2016 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament deute

2016_09_28-04 28/09/2016 Resolució de canvi de nom de la capella núm.6

2016_09_28-05 28/09/2016 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament deute

2016_09_28-07 28/09/2016 Resolució d'ampliació del termini de fraccionament

2016_09_28-08 28/09/2016 Resolució de compensació del deute pendent amb aquest Ajuntament

2016_09_29-01 29/09/2016 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern Local del 3/10/2016

2016_09_29-02 29/09/2016 Resolució acollir-se convocatòria de subvencions excepcionals 

2016_09_30-01 30/09/2016 Decret Alcaldia de nomenament alcalde accidental

2016_09_30-02 30/09/2016 Decret aprovació despeses serveis i subministraments setembre 2016

2016_10_03-01 03/10/2016 Decret concessió renovació targeta aparcament persones amb discapacitat

2016_10_03-02 03/10/2016 Resolució concessió targeta d'aparcament per persones amb discapacitat

2016_10_03-03 03/10/2016 Decret concessió renovació targeta aparcament persones amb discapacitat 

2016_10_03-04 03/10/2016 Resolució d'acceptació desistiment tramitació comunicació prèvia d'obres

2016_10_03-05 03/10/2016 Resolució d'alcaldia declarant el desistiment de tramitació llicència

2016_10_04-01 04/10/2016 Resolució d'alcaldia donant de baixa una liquidació fiances d’obres

2016_10_04-04 04/10/2016 Aprovació definitiva Projecte construcció 40 unitats enterraments Cementiri

2016_10_04-05 04/10/2016 Decret de concessió duplicat targeta aparcament persones amb discapacitat

2016_10_04-09 04/10/2016 Resolució d'alcaldia acceptant desistiment tramitació d'un certificat d’obres

2016_10_05-01 05/10/2016 Decret Alcaldia d’autorització ocupació via pública el 9/10/2016

2016_10_05-02 05/10/2016 Decret Alcaldia d’ocupació via pública 8-10-2016 festa inauguració Esplai

2016_10_05-04 05/10/2016 Resolució admissió justificació subvenció 2015 i revisió import concedit

2016_10_06-01 06/10/2016 Decret d'Alcaldia d'encàrrec de noves funcions monitora de menjador

2016_10_10-01 10/10/2016 Decret inici expedient restauració, obres executades il·legalitzables

2016_10_10-02 10/10/2016 Decret declarant el desistiment per manca d'esmenes de deficiències

2016_10_10-03 10/10/2016 Decret inici expedient restauració, obres executades i il·legalitzables

2016_10_10-04 10/10/2016 Decret inici expedient restauració, obres executades i il·legalitzables

2016_10_10-05 10/10/2016 Decret desistiment reclamació responsabilitat patrimonial danys vehicle

2016_10_11-01 11/10/2016 Decret d'Alcaldia aprovant relació classificada i requerint al contractista

2016_10_11-02 11/10/2016 Decret Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local del 17/10/2016

2016_10_13-01 13/10/2016 Resolució d'Alcaldia de comunicació prèvia d'obres

2016_10_14-01 14/10/2016 Resolució d'Alcaldia de comunicació prèvia d'obres

2016_10_14-02 14/10/2016 Resolució d'aprovació relació núm. 6/2016 liquidacions de plusvàlues

2016_10_14-03 14/10/2016 Resolució d'Alcaldia que declara desistida una petició d'informe 

2016_10_17-01 17/10/2016 Decret Alcaldia rectificació error numèric adjudicació contracte menor

2016_10_17-02 17/10/2016 Decret d’aprovació Curs "Aula d'Extensió Universitària" impartit per URV

2016_10_17-03 17/10/2016 Decret de l'Alcaldia sobre assumptes de personal
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2016_10_18-01 18/10/2016 Resolució d'acceptació de desistiment i arxiu de sol·licitud de subvenció 

2016_10_18-02 18/10/2016 Decret Alcaldia ocupació via pública diversos dies per venda de castanyes

2016_10_19-01 19/10/2016 Resolució de fraccionament en el pagament d’una liquidació

2016_10_20-01 20/10/2016 Decret de l'Alcaldia nomenament membres mesa de contractació d’obres

2016_10_20-02 20/10/2016 Decret d'incoació d'expedient per a l'establiment i fixació dels preus públics

2016_10_20-04 20/10/2016 Decret d’ordenació de pagaments

2016_10_21-01 21/10/2016 Resolució d'Alcaldia de comunicació prèvia d'obres

2016_10_21-02 21/10/2016 Decret de canvi de titularitat d'una activitat d'explotació porcina 

2016_10_24-01 24/10/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_10_24-02 24/10/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_10_24-03 24/10/2016 Decret desestimant reclamació responsabilitat patrimonial per danys façana

2016_10_24-04 24/10/2016 Decret d’ocupació via pública durant 4 dies per venda ambulant

2016_10_24-06 24/10/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_10_24-07 24/10/2016 Resolució d'Alcaldia conformitat comunicació prèvia d’obres

2016_10_25-01 25/10/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_10_25-02 25/10/2016 Decret convocant sessió extraordinària urgent Comissió Informativa Hisenda

2016_10_25-03 25/10/2016 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern extraordinària i urgent

2016_10_26-01 26/10/2016 Decret Alcaldia ocupació via pública per venda de flors

2016_10_26-02 26/10/2016 Decret aprovació definitiva Reglament funcionament servei menjador escolar

2016_10_27-01 27/10/2016 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern Local del 3/11/2016

2016_10_27-03 27/10/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_10_27-04 27/10/2016 Resolució d'Alcaldia de comunicació prèvia d'obres

2016_10_27-05 27/10/2016 Resolució d'Alcaldia de comunicació prèvia d'obres

2016_10_27-06 27/10/2016 Decret d’aprovació cost efectiu serveis prestats administracions locals 2015

2016_10_27-09 27/10/2016 Decret ordenació pagament aportació municipal 2016 a les EPE

2016_10_27-10 27/10/2016 Decret ordenació de pagaments rel. 00026/2016

2016_10_28-01 28/10/2016 Resolució d'alcaldia atorgament llicència urbanística d'obres

2016_10_28-02 28/10/2016 Decret de l'Alcaldia Orde del dia sessió plenària ordinària del 3/11/2016 

2016_10_28-03 28/10/2016 Resolució d'Alcaldia de comunicació prèvia d'obres 

2016_10_28-04 28/10/2016 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil 

2016_10_31-01 31/10/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_11_02-02 02/11/2016 Decret d’Alcaldia sobre assumptes de personal

2016_11_02-03 02/11/2016 Decret aprovant pagament assistència membre tribunal procès selectiu

2016_11_02-04 02/11/2016 Decret desestimant devolució drets d'examen convocatòria procés selectiu

2016_11_03-01 03/11/2016 Decret d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)

2016_11_03-02 03/11/2016 Resolució del fraccionament de la liquidació 505/2016

2016_11_03-03 03/11/2016 Resolució de fraccionament en el pagament de la liquidació núm. 517/2016
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