RELACIÓ DE DECRETS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2017.

NÚM.
746
747
748
749-751
752
753
754
755
756
757
758
759/760
761
762
763/765
766
767
768
769
770
771
772
773/775
776
777
778

EXTRACTE
Concedint bestreta reintegrable.
Declarant en situació de jubilació reglamentària a un
funcionari municipal.
Concedint llicència senyalització gual.
Donar de baixa del padró de locals comercials
diferents activitats.
Concedint llicència per tinença d’un gos considerat
perillós.
Aprovant una comissió de seguiment en matèria de
serveis socials.
Aprovar pagament dietes manutenció membres
meses electorals.
Aprovar el pagament al Patronat municipal de
Turisme d’una aportació.
Reconeixent triennis funcionaries
Aprovar el pagament al Patronat municipal de
Música d’una aportació.
Aprovant les variacions del Padró municipal
d’Habitants durant el mes de novembre.
Autoritzant l’assistència a un curs a personal de
l’Ajuntament.
Delegar en la JGL l’adjudicació als serveis
municipals de vigilància d’un vehicle abandonat.
Aprovant la nòmina corresponent a la paga extra de
desembre del personal de l’Ajuntament.
Concedint targetes d’aparcament a persones amb
mobilitat reduïda.
Designant regidora en diferents comissions
informatives.
Aprovant la contractació de personal pel Pla
d’Ocupació municipal.
Donant conformitat a justificants presentats per
pagament de factures d’una entitat municipal.
Establint percepcions dels regidors de la Corporació.
Lliurant aportació al Patronat Municipal de Música
atorgada per la Generalitat.
Aprovant expedient modificació de crèdit .
Aprovant el pagament del cost d’una matrícula d’un
curs realitzat per un funcionari.
Concedint llicència adquisició de nínxols.
Arxiu expedient i iniciar nou procediment per
adjudicació adquisició de motocicletes.
Aprovant la nòmina del personal de l’Ajuntament
corresponent al mes de desembre.
Disposar noves competències pel regidor de l’Àrea
d’Hisenda i Activitat Econòmica.

779
780

781
782

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795/796
797/801
802

Delegació de competències a nova regidora
Ajuntament.
Requerint certificacions a l’empresa adjudicatària de
les obres de rehabilitació del pavelló municipal
d’Esports.
Aprovant el pagament de retribucions corresponents
als endarreriments del personal funcioni i laboral.
Iniciar expedient per modificar l’import anual del
contracte de servei de transport, gestió i tractament
del residus de la deixalleria municipal.
Validant i ampliant despesa màxima corresponent al
recorregut de la Romeria del Rocío.
Concedint un ajut pel servei de menjador de la llar
d’infants les Vimeteres.
Aprovar el pagament de diversos serveis de
menjador.
Concedint un ajut pel servei de menjador de la llar
d’infants les Vimeteres.
Concedint un ajut d’urgència social.
Aprovant la memòria valorada per a la millora
d’espais verds públics.
Aprovant
l’expedient
de
contractació
de
subministrament i instal·lació de jocs infantils.
Aprovant despesa i pagament al BOE per diferents
publicacions.
Aprovant despesa servei de hosting, assistència
tècnica i suports de les webs de l’Ajuntament.
Concedint una bestreta reintegrable a una
funcionària.
Validar despesa corresponent a despesa seguretat
social i altres.
Aprovant despesa, justificació i pagament subvenció
a Ball de Diables.
Aprovant diverses relacions de factures.
Concedint ajuts urgència social.
Aprovació certificació d’obres renovació pou
clavegueram.
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