DECRETS GENER 2016
Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 0001

Aprovació pressupost prorrogat exercici
04/01/2016
2016 i ajustos en pressupost de despeses i
ingressos

2016 / 0002

Aprovació autoritzacions i disposicions de
despeses

2016 / 0003

Baixa per caducitat del Padró Municipal
04/01/2016
d’Habitants als estrangers no comunitaris
sense autorització de residència permanent
corresponents al mes de setembre

2016 / 0004

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada al carrer Puig de la Mola,
15, del sector de Mas d’en Serra

2016 / 0005

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada a l'avinguda Sant Pere de
Ribes, 44 del sector de Mas Alba

2016 / 0006

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada a l'avinguda Sant Pere de
Ribes, 50, del sector de Mas Alba

2016 / 0007

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada al carrer Ferret, 107, del
sector de Can Lloses

2016 / 0008

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada al carrer Ferret, 109, del
sector de Can Lloses

2016 / 0009

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada al carrer Ferret, 113, del
sector de Can Lloses

2016 / 0010

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada a l'avinguda Olesa de
Bonesvalls, 54, del sector de Can Lloses

Codi
2016 / 0011

Descripció

04/01/2016

Data Alta

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el 04/01/2016
termini de 15 DIES HÀBILS realitzi les
actuacions de neteja, desbrossament de la
finca emplaçada a l'avinguda Olesa de
Bonesvalls, 52, del sector de Can Lloses

2016 / 0012

REQUERIR a l’empresa Finca Solers,
2007, SL per tal que, en el termini de 10
DIES HÀBILS realitzi les actuacions de
tal•la del pi amb perill de caiguda situat al
costat del pàrquing de cotxes de la Finca
Mas Solers.

04/01/2016

2016 / 0013

REQUERIR a l’interessat J.A.M.M. per tal
que, en el termini de 10 DIES HÀBILS
realitzi les actuacions de tal•la del pi amb
perill de caiguda, a la parcel3la ubicada al
sector Els Girabals a la UR Vinyals ZN C.

04/01/2016

2016 / 0014

Aprovació activitat cavalcades de reis 2016 05/01/2016
i les corresponents autoritzacions de
despesa

2016 / 0015

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA PER BASTIDA AL C/ JUAN
SEBASTIÁN ELCANO, 11 A NOM DE
GRUPO SOLER CANO, S.L PEL DIA
12/01/2016

2016 / 0016

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 08/01/2016
per entrada i sortida de vehicles al C.
Veneçuela, 3, Bxs.- D a nom de la Sra.
I.A.R.i i amb número liquidació 201600012

2016 / 0017

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 08/01/2016
per contenidor al C. Sagrada Família, 6 a
nom de Sr. F.J.J. i amb número de
liquidació 201600022

2016 / 0018

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 08/01/2016
per bastida al C. Sant Joan, 11 a nom de la
Comunitat de Propietaris del c. Sant Joan i
amb número liquidació 201600024

2016 / 0019

Incoació expedients sancionadors
denúncies núm. 15056713, 15057988,
16000460 i 16001215

11/01/2016

2016 / 0020

Acord d'iniciació per infracció de l'article 9
bis del RDL 339/1990 de 2 de març,
expedients núm. 15057019, 15058303,
16000714 i 16001508.

11/01/2016

Codi

Descripció

07/01/2016

Data Alta

2016 / 0021

Imposició de sancions multes expedients
núm. 15057018, 15058304, 16000716 i
16001509.

11/01/2016

2016 / 0022

Resolució recurs expedient sancionador
núm. 1500002412 B.V.F.

11/01/2016

2016 / 0023

Resolució recurs expedient sancionador
1500001649 K.I., SL

11/01/2016

2016 / 0024

El Sr. J.C.H.F. sol·licita llicencia taules i
cadires tot l'any 2016 per Bar Amistad

12/01/2016

2016 / 0025

M.F.S. EMPLAÇAMENT:
C/ALMOGÀVERS, 18 LES ROQUETES
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER FER
MUDANÇA

12/01/2016

2016 / 0026

Nomenament funcions cap accidental
12/01/2016
Policia Local al Sr. E.L. del 4 al 13 de gener

de 2016 (ambdós inclosos).
2016 / 0027

Aprovació subvenció Agències de
Col·locació número d'expedient
SAC1/15/0055.

2016 / 0028

A.V.G. EMPLAÇAMENT: C/JACINT
12/01/2016
VERDAGUER, 45 LLICÈNCIA OCUPACIÓ
DOMINI PÚBLIC PER ENTRADA I
SORTIDA DE VEHICLES

2016 / 0029

Aprovació admesos exclosos definitius
borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/na de
Promoció Econòmica.

12/01/2016

2016 / 0030

AMBULANCIES M.A.,S.L.
EMPLAÇAMENT: C/BOTERS, 15;
C/BOTERS, 21, C/RABASSAIRES, 12 I
C/RABASSAIRES, 8. LLICÈNCIA
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES.
NÚMS. PLACA 3059,3060,3061,3062 I
3063.

12/01/2016

Codi

Descripció

12/01/2016

Data Alta

2016 / 0031

La Sra. Y.D.B. sol·licita gual pel carrer
Velázquez, 53

13/01/2016

2016 / 0032

Aprovar l'expedient de modificació de
pressupost núm. 01/2016.

13/01/2016

2016 / 0033

Contractació Tècnic Mitjà de Serveis a les 13/01/2016
Persones a la Sra. A.T.G. a partir del 13 de
gener de 2016 fins el 12 de maig de 2016,
prorrogable per acte exprés.

2016 / 0034

Aprovació genèrica expedients ajuts
d'urgència social

14/01/2016

2016 / 0035

Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra.
MD.P.C. amb D.N.I.: 37297018b segons
expedient 1500003799

14/01/2016

2016 / 0036

Imposar al Sr. A.M.M. la sanció de
14/01/2016
100,00€, com autor de la infracció tipificada
en l’art. 50.1.22 del Reglament de
Circulació

2016 / 0037

.- Imposar a la Sra. I.S.R. amb D.N.I.:
90000635W la sanció de 100,00-€., com
autora de la infracció tipificada en l’art.
152.1 del Reglament de Circulació

14/01/2016

2016 / 0038

Imposar a la Sra. JA.P. amb D.N.I.:
X6276242W la sanció de 100,00-€., com
autora de la infracció tipificada en l’art.
152.1 del Reglament de Circulació.

14/01/2016

2016 / 0039

INCOAR, expedient de protecció de la
14/01/2016
legalitat urbanística contra el Sr. B.P.R.,
per raó de la realització en l’immoble
emplaçat al carrer Moncayo i que s’integra
en l’àmbit del Parc Natural del Garraf

2016 / 0040

IMPOSAR a la Comunitat de Propietaris del 14/01/2016
carrer Juan Sebastián el Cano núm. 11,
una multa coercitiva per import de 300
euros, per d’incompliment injustificat de

l’ordre d’execució cautelar
Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 0041

DESESTIMAR les al•legacions
14/01/2016
presentades per la Sra. I.M.B.C. en data 02
d’octubre de 2015 i ordenar l'enderroc d’un
garatge en a l’Avda. Josep i Pere Jacas,
núm. 24, de Ribes

2016 / 0042

Aprovació de la proposta d'activitats de la
Festa major Sant Pau 2016 i les
autoritzacions de despesa i disposicions
necessaries per a la celebració dels actes

2016 / 0043

Incoar expedient sancionador a la senyora 15/01/2016
R.A.A. amb DNI núm. 43453192M per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui per aplicació de
l'ordenança tinença de gossos perillosos

2016 / 0044

Sol·licitant ocupació domini públic per
15/01/2016
tancament del C. Carles Buigas, 57 a nom
d'Electrodomèstics Fonoll, Sl i amb número
liquidació 201600043

2016 / 0045

Sol·licitant ocupació domini públic per
càrrega i descàrrega per mudança al C.
Pep Ventura, 57 a nom del Sr. A.A.E.S. i
amb número liquidació 201600045

2016 / 0046

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 15/01/2016
per bastides al C. Major, 63 a nom de
Delbet Trade, Sl i amb número liquidació
2016000069

2016 / 0047

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 15/01/2016
per tancament del C. Palou, 33 a nom de la
Sra. A.N.S. i amb número liquidació
201600085

2016 / 0048

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 15/01/2016
per bastides al C. Milana, 50 a nom de la
Comunitat Propietaris C Milana, 50 i amb
número liquidació 201602072

2016 / 0049

Aprovació AD'S Capitol 1 2016

2016 / 0050

Aprovació contractació I.G.P.D. com a
15/01/2016
auxiliar tècnic de serveis a les persones a
partir del 16 de gener i fins la tornada de la
titular o màxim el 12 de febrero de 2016

Codi

Descripció

14/01/2016

15/01/2016

15/01/2016

Data Alta

2016 / 0051

Aprovació contractació S.P.M. com a
educadora social a partir del 18 de gener i
fins la finalització del programa o 31 de
desembre de 2016

2016 / 0052

Sol·licitant decret llicència obres per
18/01/2016
provisional d'aigua al C. Nou, 43 a nom del
Sr. J.C.C.D. i amb número liquidació
201600087

15/01/2016

2016 / 0053

SR.G.B.G. C/ BRUC, 13 LES ROQUETES 18/01/2016
LLICENCIA OCUPACIO DOMINI PUBLIC
PER ENTRADA I SORTIDA VEHICLES

2016 / 0054

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
18/01/2016
PÚBLICA PER BASTIDA EL DIMECRES
DIA 20 DE GENER TOT EL DIA AL C/
EDISSON, 57 A NOM DE COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL C/ EDISSON, 57

2016 / 0055

Sr. S.J.B.B. sol.licita reserva via publica per 19/01/2016
dia 19 de gener per posar un camió de
recollida de runa via urgencia

2016 / 0056

Atorgant llicència per ocupació de la via
19/01/2016
pública en concepte de festes per a la
instal.lació de xurreria i llits elàstics durant
la Festa Major de Sant Pau, al Sr. J.A.P.A.,
liquidació num. 201602139

2016 / 0057

Atorgant llicència d'ocupació a la via
19/01/2016
pública al carrer Sagrada Familia, 6, amb
un contenidor pels dies 20 i 21 de gener, al
Sr. F.J., ( 201602145 )

2016 / 0058

Autorització per sol licitar informació
20/01/2016
reservada en relació a la denuncia existent
davant els mossos d'esquadra d'un menor
contra un funcionari d'aquesta Corporació

2016 / 0059

SR. I.S.T. C/TORRES QUEVEDO, 38, 2n1a LES ROQUETES TALL CARRER
ESPRONCEDA, 6

2016 / 0060

Atorgament de la pròrroga de la llicència
21/01/2016
d'ocupació a la via pública amb una
màquina elevadora al carrer Major, 63, pels
dies 23-24-25-26-27-28 i 29 de gener, a
Delbet Trade, S.L. , ( 201602168 )

Codi

Descripció

20/01/2016

Data Alta

2016 / 0061

Atorgant ocupació via pública festa major 21/01/2016
de Sant Pau, pels diez 22-23-24 de gener ,
al Sr. F.G.B. ( 201602165 )

2016 / 0062

Llicència d'ocupació de la via publica per
festes (fira) atorgada al Sr. G.G.A., per la
instal·lació d'una parada de venda de
samarretes durant cinc dies a la Festa
Major de Sant Pau ( liquidació núm.
201602161)

21/01/2016

2016 / 0063

Aprovació denegació patrimonial
sol·licitada pel Sr. J.T.C

21/01/2016

2016 / 0064

Sol·licitant ocupació domini públic per
càrrega i descàrrega per mudança al C.
Torreta, 27 a nom de la Sra. M.C.M.A. i
amb número de liquidació 201602171

21/01/2016

2016 / 0065

Multa coercitiva per degració elements
21/01/2016
estructurals de la Terrassa c/ Mercè Amell,
4 - Vallpineda

2016 / 0066

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 21/01/2016
per entrada i sortida de vehicles al C. Nou,
43 a nom del Sr. J.C.C.D. amb número
liquidació 201602137

2016 / 0067

Sol·licitant ocupació domini públic per
21/01/2016
entrada i sortida de vehicles al C. Guillem I
de Ribes, 39 a nom de la Sra. A.C.P. i amb
número liquidació 201602157

2016 / 0068

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 21/01/2016
per tancament del C. Carles Buïgas, 57 a
nom d'electrodomèstics Fonoll i amb
número liquidació 201602155

2016 / 0069

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 21/01/2016
per càrrega i descàrrega per mudança al C.
Ildefons Cerdà, 20 i Cristòfol Mestres, 26 a
nom del Sr. J.G.R. i amb número liquidació
201602159

2016 / 0070

Sol·licitant llicència d'obres per connexió
definitiva d'aigua al C. Torreta, 53 a nom
del Sr. J.P.C.Z. i amb número liquidació
201602167

Codi

Descripció

21/01/2016

Data Alta

2016 / 0071

Aprovació comunicació firaires Sant Pau
2016

21/01/2016

2016 / 0072

Modificació pressupost 002/2016

21/01/2016

2016 / 0073

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 22/01/2016
per bastida al C. Milana, 50 a nom de la
Comunitat de Propietaris C. Milana, 50 i
amb número liquidació 201602179

2016 / 0074

Sol·licitant llicència ocupació dominí públic 22/01/2016
per entrada i sortida de vehicles per pintura
al C. Miguel de Cervantes, 27 parking a
nom de la mateixa Comunitat de
Propietaris i amb número liquidació
201602180

2016 / 0075

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 22/01/2016
per entrada i sortida de vehicles per
ampliació gual a l'Av. Santa Isabel, 26 a
nom de la mateixa comunitat i amb número
liquidació 2016021920

2016 / 0076

Incoar expedient sancionador al senyor
A.B.C. amb DNI núm. 47637719G per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb el
que resulti de la instrucció

26/01/2016

2016 / 0077

APROVAR la liquidació núm. 201602134,
d’import total 1.063,51€ pel concepte:
Llicències urbanístiques demanades per
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
SLU durant el segon semestre de 2015

26/01/2016

2016 / 0078

Aprovar la liquidació núm. 201602131,
26/01/2016
d’import total 579,16€ pel concepte:
Llicències urbanístiques demanades per
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA

durant el segon semestre del 2015
2016 / 0079

Incoació genérica expedients sancionadors 26/01/2016
denuncies en materia de trànsit

2016 / 0080

Imposició genérica sancions de trànsit

Codi

Descripció

26/01/2016
Data Alta

2016 / 0081

Desestimar les al•legacions presentades en 26/01/2016
l'expedient sancionador 1500003349 CD,
no admetent les identificacions de
conductors realitzades extemporàniament, i
imposar la sanció de multa que així mateix
es fa consta

2016 / 0082

Desestimar la al•legació presentada en
26/01/2016
l’expedient sancionador 1500003187 JPJM,
incoat per la infracció de circulació que en
cadascun d'ells s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar

2016 / 0083

Desestimar el recurs presentat en mèrits de 26/01/2016
l’expedient sancionador 1500003074
OOUAA, incoat per la infracció de
circulació que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2016 / 0084

Atorgant llicència d'ocupació de la via
pública amb una parada de venda de
patates fregides , a l’envelat de Can Puig,
el dies 16-24-25 de gener a Mc Patat,
S.C.P. ( Liquidació 201602181)

27/01/2016

2016 / 0085

Atorgant llicència d'ocupació de la via
pública amb una parada de venda de
patates fregides , al solar entre els carrers
Salvador Dalí i Jaume Balmes els dies 1617-22-23-24-25 de gener a Mc Patat,
S.C.P. ( Liquidació 201602182)

27/01/2016

2016 / 0086

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 27/01/2016
per entrada i sortida de vehicles al C.
Major, 58 a nom de la Sra. M.P.Ll. i amb
número liquidació 201602221

2016 / 0087

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 27/01/2016
per festes al solar ubicat C. Salvador Dalí i
C. Jaume Balmes a nom del Sr. J.M.O.C. i
amb número liquidació 201602160

2016 / 0088

Acceptació recurs econòmic Diputació de
Barcelona del programa de garantía de la
suficiència financera local i suport a la
prestació de serveis socials per import de
64.131,48€

2016 / 0089

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 27/01/2016
per màquina elevadora al C. Major, 63 Ctda
C. Joan Margall a nom de Delbet Trade, SL
i amb número liquidació 201602234

2016 / 0090

Nomenament advocat i procurador
procediment 49/2015-J davant el jutjat
contenciós administratiu numero 10 de
Barcelona

27/01/2016

27/01/2016

Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 0091

Concedint llicència d'obres per pintar
façana c/ Olivella 24 al Sr. J.B. (liquidació
núm. 201602237)

27/01/2016

2016 / 0092

Designació advocats Diputació,
procediment abreujat núm. 568/2014-F,
interposat per A.J.G.V.

28/01/2016

2016 / 0093

Aprovació autorització de despesa per
28/01/2016
import de 207.765,89€ prèvia a l'aprovació
de la nomina de gener de 2016

2016 / 0094

Aprovació modificació errada material
28/01/2016
partida pressupostària decret 1009/2015 de
data 30 de novembre de 2015

2016 / 0095

Aprovació contractació M.L.L., com a
29/01/2016
educadora social, amb un contracte d'obra
i servei determinat des de l'1 de febrer al
30 de juny de 2016

2016 / 0096

Aprovar la nomina gener 2016

2016 / 0097

Aprovar requerir a l'EUC Vallpineda Sector 29/01/2016
1-A la inspecció amb sistema CCTV
robotitzat de tota la xarxa de clavegueram
per poder portar a terme la recepció per
part de l'Ajuntament

2016 / 0098

Aprovar requerir a l'EUC Vallpineda Sector 29/01/2016
1-B la inspecció amb sistema CCTV
robotitzat de tota la xarxa de clavegueram
per poder portar a terme la recepció per
part de l'Ajuntament

2016 / 0099

Sol·licitant llicència ocupació domini públic 29/01/2016
per màquina elevadora al C. Milana, 50 a
nom de la mateixa Comunitat de
Propietaris i amb número liquidació
201602250

2016 / 0100

Aprovació genèrica liquidacions i
29/01/2016
autoliquidacions del període de l'1 de gener
fins el 31 de desembre de 2015

Codi
2016 / 0101

Descripció
Aprovació contractació de la S.R.B. i
l'A.M.G. com a treballadores socials, amb
un contracte temporal de l'1 de febrer fins
el 30 de juny de 2016

29/01/2016

Data Alta
29/01/2016

