RELACIÓ DE DECRETS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER DE 2018.
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EXTRACTE
Concedint targetes individuals d’aparcament.
Autoritzant a una funcionària municipal la realització
d’un curs.
Atorgant poder per compareixença davant la
Jurisdicció Social a un graduat social.
Autoritzant despeses dels serveis vigents del
departament d’informàtica per l’any 2018.
Concedint llicència canvi de titularitat de nínxols.
Requerint arranjament goteres detectades al Pavelló
municipal d’Esports.
Concedint llicència adquisició nínxols.
Reconeixement de trienni d’una funcionària.
Sol·licitant informe relatiu a denúncia de trànsit.
Aprovant abonament a vocal del tribunal de selecció
de personal.
Sol·licitant informe relatiu a denúncia de trànsit.
Aprovant la realització d’actes programats amb
motiu del Carnaval 2018.
Delegant en la 2a tinent d’alcalde la celebració de
casaments civils.
Aprovant incorporació de condició en llicències
obres.
Concedint llicència canvi de nom de nínxols.
Aprovant indemnitzacions eleccions al Parlament de
Catalunya.
Autoritzant despeses pel serveis de les àrees de
joventut i relacions ciutadanes per l’any 2018.
Requerint a una comunitat de propietaris
arranjament desperfectes.
Autoritzant devolució fiança servei de neteja dels
edificis i dependències municipals.
Concedint llicència canvi de nom de nínxols.
Concedint una bestreta reintegrable a un funcionari.
Autoritzant despesa contracte prestació del servei
de notícies, monitorització i edició de reculls de
premsa.
Donar per finalitzat gaudiment reducció jornada
d’una treballadora municipal.
Aprovant variacions Padró municipal d’Habitants.
Donant de baixa una placa de gual.
Aprovant despesa quota ordinària Ctat. Propietaris.
Donat de baixa guals.
Concedint permís lactància a una funcionària
municipal.
Concedint llicència per ampliació d’un gual.
Autoritzant
la
realització
d’una
intervenció
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arqueològica.
Acceptació de subvenció concedida pel Consell
Comarcal per l’arranjament de camins rurals.
Autoritzant despesa contractes vigents per l’any
2018.
Autoritzant
despesa
contractes
serveis
i
subministraments àrea de Serveis Generals.
Aprovant relació de factures.
Autoritzant
despesa
contractes
departament
d’Intervenció vigent durant el 2018.
Concedint targetes individuals d’aparcaments per
persones amb mobilitat reduïda.
Denegant targeta individual d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda.
Concedint targeta individual d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda.
Aprovant indemnització serveis extraordinaris
realitzats el mes de gener actual.
Aprovant despesa assegurances socials.
Sol·licitant una subvenció en espècie al departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sol·licitant una subvenció per adquisició de llibres al
departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Concedint llicència per instal·lacions temporals a la
via pública.
Acceptant una subvenció del servei públic
d’Ocupació de Catalunya.
Concedint llicència senyalització d’un gual.
Aprovació de l’adhesió a la tercera pròrroga de
l’acord marc per al subministrament de gas natural
amb l’ACM.
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