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 ordinari del dia 5 de novembre de 2015, les quals es
detallen a continuació:
DECRET

DATA

ESTRACTE

2015_11_16-01

16/11/2015

Resolució denegant la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula a l'Escola Música

2015_11_16-02

16/11/2015

Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal

2015_11_16-03

16/11/2015

Decret autoritzant assistència curs i el seu pagament.

2015_11_16-06

16/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada en la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_16-07

16/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada en la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_16-08

16/11/2015

Decret d'Alcaldia donant-se per assabentat d’una activitat

2015_11_17-01

17/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada en la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_17-02

17/11/2015

Decret de l'Alcaldia fixant l'Orde del dia de la sessió plenària extraordinària

2015_11_17-03

17/11/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_11_17-04

17/11/2015

Decret de l’Alcaldia d'assumptes de personal

2015_11_17-05

17/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada en la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_17-06

17/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada en la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_17-07

17/11/2015

Decret d’aprovació memòria activitat “FESTA BENÈFICA PER RECAPTAR FONS CONTRA EL CÀNCER”

2015_11_17-08

17/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada al fer la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_17-09

17/11/2015

Decret de devolució de la fiança dipositada al fer la inscripció al Local Jove EL MERCAT per baixa

2015_11_18-01

18/11/2015

Decret de l’Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local de 25.11.2015

2015_11_18-02

18/11/2015

Decret d’Incoació d’expedient per a la reclassificació de la secretaria

2015_11_19-01

19/11/2015

Decret de l'Alcaldia fixant l'Orde del dia de la sessió ordinària de la Comissió Especial de Comptes

2015_11_19-02

19/11/2015

Decret de resolució de designació a Marta Cuesta García com a tresorera municipal

2015_11_19-04

19/11/2015

Decret d'Alcaldia autoritzant l’activitat d’autoescola

2015_11_20-01

20/11/2015

Decret Alcaldia ocupació via pública Residència l'Onada per la venda de material

2015_11_20-02

20/11/2015

Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació prèvia d'obres

2015_11_20-03

20/11/2015

Resolució de compensació d'ofici del deute pendent , exp. d'activitats 15/2009-A,

2015_11_20-04

20/11/2015

Decret alcaldia ordenació d'informes per a la reclassificació

2015_11_24-01

24/11/2015

Decret d’inici d'expedient de contractació per tal de licitar diversos serveis i subministraments

2015_11_24-02

24/11/2015

Decret d’aprovació inicial de la minuta de conveni urbanístic per a la cessió anticipada de terrenys

2015_11_25-01

25/11/2015

Resolució d'alcaldia que aprova l'emissió d'una liquidació corresponent a la taxa per ocupació de la

2015_11_25-02

25/11/2015

Decret d’inici d’expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit

2015_11_26-01

26/11/2015

Decret de l’alcaldia en relació amb assumptes de personal

2015_11_26-02

26/11/2015

Resolució d'alcaldia aprovant la devolució de les fiances d’ expedients d'obres

2015_11_26-03

26/11/2015

Resolució d'alcaldia aprovant la devolució de les fiances d’expedient d’obres
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2015_11_26-04

26/11/2015

Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a la comunicació d’ obres

2015_11_26-05

26/11/2015

Decret d’Alcaldia referent a assumptes de personal

2015_11_26-06

26/11/2015

Decret d'Alcaldia ordenant 'adopció de mesures provisionals

2015_11_27-01

27/11/2015

Resolució d'alcaldia que dóna conformitat a una comunicació d'obres

2015_11_30-01

30/11/2015

Decret de l’Alcaldia de sol·licitud de devolució de l'import rebut de l'EMM

2015_11_30-02

30/11/2015

Resolució relativa a la derivació de deute pendent en concepte de rebuts brossa disseminats

2015_11_30-04

30/11/2015

Decret de convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació del dia 3/12/2015

2015_11_30-05

30/11/2015

Resolució d'alcaldia aprovant la devolució de les fiances d’expedients d'obres

2015_11_30-06

30/11/2015

Resolució de derivació del deute en concepte de rebuts per la taxa de brossa disseminats

2015_11_30-07

30/11/2015

Decret d’adjudicació per contracte menor de serveis actuació musical el 12/12/2015

2015_12_02-01

02/12/2015

Resolució d'alcaldia que concedeix llicència d’obres

2015_12_03-01

03/12/2015

Decret alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local de 9/12/2015

2015_12_03-02

03/12/2015

Decret de convocatòria del Ple extraordinari del dia 9 de desembre de 2015

2015_12_04-01

04/12/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_12_04-02

04/12/2015

Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal

2015_12_04-03

04/12/2015

Decret de l’Alcaldia d'inici de l'expedient d'ordre d'execució

2015_12_07-01

07/12/2015

Decret de l'Alcaldia de tramitació de la 3a modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament
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