RELACIÓ DE DECRETS CORRESPONENTS AL MES DE GENER DE 2018.
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EXTRACTE
Sol·licitud de subvenció pel programa “Fem
ocupació per a Joves”
Validar l’aprovació dels documents de cotització TC1
corresponents al mes de novembre 2017.
Nomenant Secretaria general acctal. durant els dies
de vacances del titular.
Concedint targetes individuals d’aparcament a
persones amb discapacitat.
Aprovació definitiva d’un projecte de renovació de la
xarxa de residuals al carrer sant Jordi de Vila-seca.
Requeriment d’arranjament de vorera per baixa d’un
gual.
Concedint llicència per tinença de gossos
considerats perillosos.
Aprovació relació nominativa de signatures
autoritzades i suplents dels Patronats Municipals de
Turisme i de Música .
Donar conformitat a l’acta d’aprovació del pla de
seguretat i salut de diversos carrers de la Pineda.
Aprovant triennis de diversos funcionaris.
Concedint permís per naixement d’un fill a un
funcionari municipal.
Concedint llicència per tinença de gossos
considerats perillosos.
Aprovant variacions del Padró Municipal d’Habitats
corresponents al mes de desembre de 2017.
Concedint permís per naixement d’un fill a un
funcionari municipal.
Constitució d’un comitè d’experts per a la valoració
d’ofertes presentades pel desenvolupament cultural
del Celler Noucentista.
Concedint llicència per instal·lar parades d’artesans
amb motiu del Cos de sant Antoni 2018.
Incoant expedient requerint es procedeixi a la neteja
d’un solar en mal estat.
Iniciar expedient per exigir al propietari d’un edifici el
compliment de diversos treballs adequació.
Donant de baixa diversos guals.
Autoritzant al secretari general per comparèixer
davant la comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes.
Procedir al que disposa l’article 615 del Codi Civil
respecte a un vehicle abandonat a la via pública.
Autoritzant la pròrroga de l’adscripció temporal en
comissió de serveis d’un agent de la policia local.
Requerint retirada vehicles estacionats a la via

49/52
53
54
55/61
62
63
64/70
71
72/74
75
76
77
78
79

80
81

pública en estat d’abandonament.
Desestimació de devolució de serveis de grua.
Incorporació d’un alumne de pràctiques de FPI
Donant de baixa del padró de locals comercials una
activitat.
Concedint targetes individuals d’aparcament per
persones amb dificultat de mobilitat.
Assignar temporalment les funcions de direcció i
coordinació de l’Aula 15.
Concedint llicència per tinença d’un gos considerat
perillós.
Devolució de diversos serveis de grua.
Incoant expedient per obres sense llicència
municipal.
Autoritzant a diversos funcionaris la realització de
cursos formatius.
Aprovació d eles retribucions del personal funcionari
i laboral del mes de gener de 2018.
Concedint llicència per ampliació d’un gual.
Concedint llicència per canvi de nom d’un gual.
Delegant en la 2a tinent d’alcalde la celebració d’un
matrimoni civil.
Validant l’aprovació dels rebuts de liquidació de
cotització a la Seguretat Social corresponents al
mes de desembre 2017.
Autoritzant a una funcionària municipal la realització
d’un curs.
Aprovació de la justificació d’una subvenció
concedida per la Diputació de Tarragona.
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