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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 

 
 
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 ordinari del dia 3 de setembre de 2015, les quals es 
detallen a continuació: 
 
 

DECRET DATA ESTRACTE 

2015_09_07-01 07/09/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal. 

2015_09_07-02 07/09/2015 Resolució de compensació del deute pendent. 

2015_09_07-03 07/09/2015 Decret d'autorització de celebració de matrimoni civil 

2015_09_08-02 08/09/2015  Decret d’alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 

2015_09_08-03 08/09/2015 Decret d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost. 

2015_09_08-04 08/09/2015 Decret de l'Alcaldia referent a l'inici de l'activitat del menjador escolar de les escoles Beat 

2015_09_09-01 09/09/2015 
Decret d’aprovació memòria de l’activitat extraordinària “SARDINADA POPULAR” 

 

2015_09_10-01 10/09/2015 Resolució relativa a la derivació de deute pendent en concepte de rebuts d'aigua i brossa 

2015_09_10-02 10/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres   

2015_09_14-01 14/09/2015 Decret de l’Alcaldia d’ocupació via pública  

2015_09_14-02 14/09/2015 Decret de l’Alcaldia,  ocupació via pública 

2015_09_14-03 14/09/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_09_14-04 14/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres 

2015_09_16-01 16/09/2015 Decret d’aprovació relació  de factures nº 3/2015 

2015_09_16-02 16/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres 

2015_09_16-03 16/09/2015 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2015_09_17-01 17/09/2015 Decret concessió targeta d'aparcament per a persones amb disminució 

2015_09_17-02 17/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres 

2015_09_17-03 17/09/2015 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2015_09_18-01 18/09/2015 Resolució d'alcaldia de conformitat  d’obres en règim de comunicació d'obra  

2015_09_21-01 21/09/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_09_21-02 21/09/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_09_21-03 21/09/2015 Resolució de contractació advocat per defensa en recurs ordinari 201/2015 

2015_09_22-01 22/09/2015 Decret alcaldia de nomenament tinent d'alcalde en absència de l’alcalde 

2015_09_22-02 22/09/2015 Decret d’Alcaldia de contracte menor de serveis concert  Beat  

2015_09_22-03 22/09/2015 Decret d’Alcaldia d’Inscripció  d’una parella estable 
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2015_09_23-01 23/09/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 28.9.2015 

2015_09_23-02 23/09/2015 Resolució d'aprovació de la relació núm. 3/2015 de liquidacions de plusvàlues. 

2015_09_23-03 23/09/2015 Resolució d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances d'obres 

re2015_09_24-
01 24/09/2015 Resolució de concessió de bonificació  preu assistència a la llar d'infants  

2015_09_24-02 24/09/2015 Resolució de concessió bonificació del preu d'assistència en horari bàsic a la llar 

2015_09_24-03 24/09/2015 Resolució de concessió bonificació del preu d'assistència a la llar d'infants 

2015_09_25-01 25/09/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal. 

2015_09_29-01 29/09/2015 Decret d’Alcaldia d’autorització ús privatiu temporal ocupació  

2015_09_29-02 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_09_29-03 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei  

2015_09_29-04 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_09_29-05 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_09_29-06 29/09/2015 Resolució que aprova la liquidació d’una visita d'inspecció activitat 

2015_09_29-07 29/09/2015 Resolució que aprova la liquidació d’una visita d'inspecció activitat 

2015_09_29-08 29/09/2015 Resolució de derivació de deute pendent en concepte de rebuts d'aigua i brossa 

2015_09_29-09 29/09/2015 Decret de sol·licitud de subvenció de caràcter excepcional a la Diputació de Tarragona 

2015_09_29-10 29/09/2015 Resolució d’aprovació de factures despeses d'electricitat de l'EDAR 

2015_09_30-01 30/09/2015 Resolució d’Alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació  

2015_09_30-02 30/09/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_09_30-03 30/09/2015 Decret d’Alcaldia d’admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial per danys 

2015_09_30-04 30/09/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_10_02-01 02/10/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_05-01 05/10/2015 Resolució aprovant devolució de l'import ingressat en concepte quota material llar 

2015_10_05-02 05/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_05-03 05/10/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_05-04 05/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_06-01 06/10/2015 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència  tinença i/o conducció animals 

2015_10_06-02 06/10/2015 

Decret d’admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial 

2015_10_06-03 06/10/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 4t trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_10_07-01 07/10/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local 13.10.2015 

2015_10_07-02 07/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_07-03 07/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_07-04 07/10/2015 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2015_10_07-05 07/10/2015 Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública  

2015_10_08-01 08/10/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 4t trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_10_08-02 08/10/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_08-03 08/10/2015 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència d'ocupació temporal  

2015_10_09-01 09/10/2015 Resolució d’Alcaldia de derivació de deute pendent 

2015_10_09-02 09/10/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_09-03 09/10/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_13-01 13/10/2015 Resolució d’Alcaldia d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute en 24 mesos 

2015_10_13-02 13/10/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 
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2015_10_13-03 13/10/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació  

2015_10_13-04 13/10/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_10_13-05 13/10/2015 Resolució d’Alcaldia de concessió de targeta d’aparcament individual per persones amb disminució 

2015_10_13-06 13/10/2015 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència per a la tinença d’animals 

2015_10_13-07 13/10/2015 Resolució d’Alcaldia inici expedient concertació operació endeutament a llarg termini 

2015_10_13-08 13/10/2015 
 
Decret d’alcaldia d'altes, baixes i modificacions del Padró de Guals i Vorades exercici 2015 

2015_10_15-02 15/10/2015 Decret d’inici d’expedient d’imposició d’ordre d‘execució pel compliment dels deures legals  

2015_10_15-03 15/10/2015 Resolució d'alcaldia d’aprovació de devolució de fiances d'obres 

2015_10_15-04 15/10/2015 Resolució d’Alcaldia d'autorització  per ocupació de la via pública 

2015_10_15-05 15/10/2015 Decret d'incoació de l'expedient de modificació de diferents ordenances fiscals i derogació   

2015_10_16-01 16/10/2015 Decret d'alcaldia d'ocupació de la via pública 

2015_10_16-02 16/10/2015 Decret d’Alcaldia d’aprovació liquidació pressupost exercici de 2014 

2015_10_19-01 19/10/2015 Decret de delegació de les funcions de l'Alcaldia a favor de Tinents d'alcalde durant l'absència 

2015_10_20-01 20/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_20-02 20/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_20-03 20/10/2015 Decret d’aprovació d'esmena d'un error material del Decret de l'Alcaldia núm. 2015_06_29-02 

2015_10_21-01 21/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_22-01 22/10/2015 Decret d’Alcaldia sobre revocació del Decret de l’alcaldia de 25/06/2015 de llicències activitats 

2015_10_22-02 22/10/2015 Resolució d’aprovació factures de repercussió de despeses electricitat de l'EDAR 

2015_10_22-03 22/10/2015 Decret d’Alcaldia d’adjudicació ball Sant Sebastià gener 2016 

2015_10_22-04 22/10/2015 Resolució concedint bonificació  preu d'assistència a la llar d'infants municipal 

2015_10_22-05 22/10/2015 Decret de l'Alcaldia de convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació 

2015_10_23-01 23/10/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local 23/10/2015 

2015_10_26-01 26/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’ocupació de la via pública  

2015_10_28-01 28/10/2015 Decret de delegació de la representació i vol en l'assemblea general de Localret  

2015_10_28-02 28/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_28-03 28/10/2015 Resolució d’acceptació de sol·licituds de bonificació de preu públic  

2015_10_28-04 28/10/2015 Decret d'aprovació canvi denominació grup mpal "Convergència Democràtica de Catalunya” 

2015_10_29-01 29/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_29-02 29/10/2015 Decret de l'Alcaldia de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells electorals  

2015_10_29-03 29/10/2015 Decret d'Alcaldia de denegació d’instal·lació d’un circ 

2015_11_02-01 02/11/2015 Resolució d'aprovació de la relació núm. 4/2015 de liquidacions de plusvàlues 

2015_11_02-02 02/11/2015 Resolució de devolució de l'import de la matrícula de l'Escola de Música del curs 2015-2016 

2015_11_03-01 03/11/2015 Decret de l'Alcaldia de convocatòria del Ple ordinari del dia 5 de novembre de 2015 

2015_11_03-02 03/11/2015 Decret de l’Alcaldia Festa de l'oli Nou 15.11.15 

2015_11_04-01 04/11/2015 Resolució concedint la bonificació  del preu d'assistència a la llar d'infants municipal 

2015_11_04-02 04/11/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 9.11.2015 

2015_11_04-03 04/11/2015 Decret de l'alcaldia de comunicació de  la modificació d’obres 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 


