LLISTAT DECRETS NOVEMBRE 2015
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0950

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
contenidors al C. Jaume Balmes, 82-84 a nom de la Sra.
S.N.H. i amb número liquidació 201536675

02/11/2015

2015 / 0951

DONACIÓ LA CAIXA BANC-10.000 € PROJECTE
D’INTERVENCIÓ EN LA CONVIVÈNCIA I LA
PACIFICACIÓ SOCIAL

02/11/2015

2015 / 0952

Declarar la caducitat de les inscripcions dels estranyers
03/11/2015
no comunitaris i aprovar la baixa en el Padró d’Habitants
de les persones relacionades, en haver transcorregut dos
anys sense que s’hagi realitzat la renovació de la
inscripció

2015 / 0953

REQUERIR a les persones responsables de l’edifici situat 03/11/2015
al carrer Montagut, 25 per a què executin amb caràcter
immediat i, com a màxim en el termini de TRES DIES
mesures per tal de impedir l’accés a la parcel•la

2015 / 0954

REQUERIR a les persones responsables de l’edifici situat 03/11/2015
al carrer Xarel·lo, 11-13 per a què executin amb caràcter
immediat i, com a màxim en el termini de TRES DIES
mesures per instal·lar proteccions contra les caigudes

2015 / 0955

Inscriure en el llibre de registre d'Unions Civils als Srs.
A.R. i N.J. amb expedient núm. 10/2015.

2015 / 0956

Aprovació pròrroga contractació tècnic mitjà serveis a les 05/11/2015
persones, al Sr. X.V.P., del 7 de noviembre fins el 31 de
desembre de 2015

2015 / 0957

Aprovació liquidacions i autoliquidacions mes d'octubre
2015

05/11/2015

2015 / 0958

Aprovació excedència voluntaria de C.C.K. i l'A.F.C. a
partir del 9 de noviembre i fins el 15 de juliol de 2016

06/11/2015

2015 / 0959

Atorgant ocupació de la via pública , amb una màquina
elevadora, al carrer Eduard Maristany, 56-58, pel dia
12/11/2015 de 8:00 a 20:00 hores, sol·licitada per la
comunitat de propietaris. ( liquidació 201536726 )

06/11/2015

2015 / 0960

Sol·licitant ocupació domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança al C. Sitges, 34-36 a nom del
Sr. J.G.R. i amb número liquidació 201536722

06/11/2015

2015 / 0961

NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 57/2015 D, 09/11/2015
AL SR. A.P.B.

2015 / 0962

Aprovació comissió serveis Sr. S.R.G. i adscripció R.L.R. 09/11/2015
a partir del dia 10 de novembre i per un periode d'un any,
prorrogable per un any més

2015 / 0963

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança a l'Av. Josep Pere Jacas ctda.
Jaume Balmes a nom del Sr. M.M.E. i amb número
liquidació 201536734

05/11/2015

11/11/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0964

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada 11/11/2015
i sortida de vehicles al c. Palou, 2B a nom de la Sra.
P.M.P.S. i amb número liquidació 201536784

2015 / 0965

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als
Srs. J.L. i N.J.G. amb l'expedient núm. 11/2015.

2015 / 0966

Aprovació jubilació parcial del Sr. J.C.M. i el contracte 12/11/2015
de relleu a favor de D.V.P., a partir del dia 13 de
novembre de 2015

2015 / 0967

Aprovació avançament paga de nadal 2015 a favor de 12/11/2015
A.M.G.C. per import de 1.076,42€ (import net)

2015 / 0968

Concedint al Sr. Ll.G.O. llicència d'obres per pintar la
façana al c/ del Pi núm. 5 liquidació núm. 201536813

13/11/2015

2015 / 0969

Aprovació inici expedient de baixa d'ofici padró
d'habitants de tres menors

13/11/2015

2015 / 0970

Aprovació contractacions Pla d'Ocupació programa
Treball i Formació a persones en situación d'atur (4
acompanyants, 5 peons i 2 auxiliars administratius)

13/11/2015

2015 / 0971

Comparèixer davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat
d’administració demandada, en el procediment
abreujat núm. 27/2015, interposat per P.M.T.

13/11/2015

2015 / 0972

Aprovació pressupost treballs de difusió a la
ciutadania de l'actuació de la Casa de la Vila a favor
de F.V.B. per import de 1.452€

13/11/2015

2015 / 0973

Declarar al Sr. V.A.D. amb DNI núm. 52212682Z,
13/11/2015
responsable de: No evitar que l’animal pertorbi la vida
dels veïns, si es troben a l’interior de l’habitatge com a
terrasses o patis interiors, en especial des de les
21hores a les 7 hores

2015 / 0974

Declarar al Sr. C.Q.S. amb DNI núm. 48021688-B,
responsable de: a) No tenir els dos gossos inscrits al
registre censal del municipi

2015 / 0975

Aprovació pagament eleccions parlament de
Catalunya 2015

2015 / 0976

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. MAS D'EN
SERRA 94-100 AV. MAS D'EN SERRA 94-100
BASTIDA (màquina)

17/11/2015

2015 / 0977

Requerir GRUPO SOLER CANO 2007,SL que
presenta l'oferta més avantatjosa per la realització de
les obres consistents en la reparació de voreres al
sector de Mas Alba, per aportar fiança i acreditar
trovar-se al corrent de pagaments

17/11/2015

12/11/2015

13/11/2015

1717/11/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0978

Arxiu relació annexa expedients sancionadors
governació

18/11/2015

2015 / 0979

Incoació genérica expedients sancionadors
infraccions de trànsit

18/11/2015

2015 / 0980

Imposició genérica sancions de trànsit

18/11/2015

2015 / 0981

Desestimar el recurs presentat en mèrit de l’expedient 18/11/2015
sancionador 1500002439 MMVS, incoat per la
infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.

2015 / 0982

Desestimar el recurs presentat en mèrit de l’expedient 18/11/2015
sancionador 1500002954 JIMF, incoat per la infracció
de circulació que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2015 / 0983

Desestimar el recurs presentat en mèrit de l’expedient 18/11/2015
sancionador 1500000516 IJE, incoat per la infracció
de circulació que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2015 / 0984

Imposar al Sr. RMT amb DNI 77261915 Q de 100€
com autor de la infracció tipificada en l'article 159.01
del Reglament de Circulació

2015 / 0985

Imposar al Sr. JMRE amb DNI 3805502913B de 100€ 18/11/2015
com autor de la infracció tipificada en l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

2015 / 0986

Imposar al Sr. ADN amb DNI 47632014A de 200€
com autor de la infracció tipificada en l'article 91.02
del Reglament de Circulació

18/11/2015

2015 / 0987

Arxiu de l'expedient MDHR amb DNI 29966118 Q
segons expedient 1500003012

18/11/2015

2015 / 0988

No admetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió
presentat en mèrits de l'expedient sancionador
1400005488, incoat per infracció de circulació
comesa en el municipi que s'esmenta

18/11/2015

2015 / 0989

Imposar al Sr. JSF amb DNI 39338800Z la sanció de
100€ com autor de la infracció tipificada en l'article
50.1.22 del Reglament de Circulació

18/11/2015

2015 / 0990

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
contenidor al C. Pere Carbonell i Grau, 3-5 a nom de
la Sra. S.D. i amb número liquidació 201536865

20/11/2015

2015 / 0991

Sol·licitant llicència obres per pintar façana al Ba.
Puigmoltó, 4 a nom del Sr. P.N.J. i amb número
liquidació 201536854

20/11/2015

2015 / 0992

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per pintar
entrada i sortida de vehicles al C. Eduard Maristany,
42 a nom del Sr. V.N.C. i amb número liquidació
201536874

20/11/2015

2015 / 0993

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
càrrega i descàrrega per mudança a la Pl. Marcer a
nom del Sr. D.P.P. i amb número liquidació
201536875

20/11/2015

18/11/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0994

Sol.licitant reserva espai per mudança dia 5 de
desembre de 14 a 22 hrs cr. Antoni Gaudí, 22

24/11/2015

2015 / 0995

CONTRACTACIÓ TECNIC MITJA SERVEIS A LES
PERSONES A LA SRA. B.E.L. DEL 25 DE
NOVEMBRE DE 2015 I FINS EL 30 D'ABRIL DE
2016.

24/11/2015

2015 / 0996

Atorgant llicència d'ocupació de la via pública al carrer 24/11/2015
Nou de Novembre, 2 per mudança , al Sr. J.G.R., pel
dia 27/11 de 8:00 a 14:00 hores. ( liquidació
201536903 )

2015 / 0997

Aprovació acceptació subvenció mesures actives
d'inserció per a persones destinatàries de renda
mínima per import de 33.979,25€

24/11/2015

2015 / 0998

Aprovació modificació pressupost 27/2015

24/11/2015

2015 / 0999

Incoar expedient sancionador al Sr. A.A. amb NIE
núm. X3334426R per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

25/11/2015

2015 / 1000

Declarar a la Sra. A.J.S. amb DNI núm. 37933972A, 25/11/2015
responsable de: Embrutar les vies públiques i no tenir
el gos inscrit al registre censal del municipi i la
imposició de 400€ de sanció

2015 / 1001

Declarar al Sr. R.S.M. amb DNI núm. 34732263D,
responsable de:l’exercici de la venda sense
autorització municipal i aprobar la imposició d'una
sanció de 301€.

2015 / 1002

Declarar al Sr. O.R.R. amb DNI núm. 47655397H,
25/11/2015
responsable de: No evitar que l’animal pertorbi la vida
dels veïns, no tenir el gos inscrit al registre censal del
municipi, no disposar de la cartilla sanitària de l’animal
i imposar una sanció de 550€

2015 / 1003

Aprovació nomina mes de novembre de 2015

26/11/2015

2015 / 1004

El Sr. M.F.S. reserva espai per mudança a la Pl.
Marcer, 1 dimarts dia 1 de desembre de les 10 a les
14 hrs

27/11/2015

2015 / 1005

APROVANT GUAL PERMANENT AL C/ DELS
MARGENERS, A NOM DE ROSSDUEL, S.A

27/11/2015

2015 / 1006

Incoar expedient sancionador al C.P.M. amb DNI
núm. 47835788C per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

27/11/2015

2015 / 1007

Incoar expedient sancionador al Sr. C.J.M.R. amb DNI 27/11/2015
núm. 52213305Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

2015 / 1008

Aprovació seguretat social octubre 2015

30/11/2015

2015 / 1009

Aprovació contractació de l'E.S.J. com a educadora
social a partir de l'1 de desembre de 2015 i fins el 30
de juny de 2016 amb un contracte d'obra i servei

30/11/2015

25/11/2015

