RELACIÓ DE DECRETS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE 2018.

NÚM.
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157/158
159
160
161/165
166
167

168
169
170
171
172/174
175
176

177

EXTRACTE
Autoritzant assistència a un curs a funcionàries de
l’Ajuntament.
Concedint llicència senyalització gual.
Donat de baixa gual.
Designant alcalde acctal. durant període de
vacances del titular.
Concedint llicència assistència curs a funcionaris
municipals.
Concedint llicència assistència curs a un funcionari
municipal.
Reconeixement dret a triennis a varis funcionaris
municipals.
Delegant celebració de casaments a una regidora.
Donar conformitat a obres de millora i reforç de
l’enllumenat pública.
Concedint bestreta caixa fixa.
Adjudicant contracte menor desenvolupament de
dues webs de la Biblioteca municipal.
Aprovant les variacions del Padró Municipal
d’Habitants durant el mes de febrer 2018.
Concedint llicència assistència a un curs a dues
funcionàries municipals.
Nomenant tresorera acctal. durant període
d’absència de la titular.
Concedint llicència assistència a un curs a
funcionàries municipals.
Concedint targetes individuals d’aparcament amb
persones de mobilitat reduïda.
Imposant sanció per reiterada producció de sorolls
en horari nocturn d’un veí del municipi.
Delegant a regidora l’assistència a l’aixecament de
les actes d’ocupació dels bens i drets als afectats
per expropiació forçosa.
Aprovant una relació de factures.
Concessió d’una bestreta reintegrable.
Aprovació de reposició de fons pel subministrament
de butà a les instal·lacions del mercat municipal.
Autoritzant la despesa .
Inici d’expedient de requeriment arranjament façana
edifici en mal estat.
Concedint autorització per realitzar Torneig
Internacional de Fútbol Infantil.
Aprovant liquidacions dels pressupostos de
l’Ajuntament i dels Patronats de Turisme i Música,
exercici 2017.
Aprovant aportació ordinària al Patronat Municipal

178

179
180
181
182
183
184
185
186

de Turisme.
Tramesa còpia resolució del ministeri de foment per
aprovació definitiva d’inst. xarxa aèria de baixa
tensió al terme municipal.
Aprovant despeses en concepte d’assegurances
socials.
Aprovant indemnitzacions corresponent al mes de
març de 2018.
Concedint llicència senyalització d’un gual.
Denegant la sol·licitud d’excedència a una
treballadora municipal.
Autoritzant
la
realització
d’una
intervenció
arqueològica.
Delegant a diferents regidors signatures en els
supòsits de contractes menors.
Concedint llicència per reobertura del parc aquàtic
per l’estiu 2018.
Nomenar secretària accidental durant període de
vacances del titular.
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