RELACIÓ DECRETS ANY 2015

Decret 1/2015.- reconeixement de grau personal consolidat
Decret 2/2015.- relació altes padró habitants desembre-2014
Decret 3/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda
Decret 4/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda
Decret 5/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 6/2015.- convocatòria de subvencions pel foment d’activitats esportives al
pavelló poliesportiu municipal
Decret 7/2015.- contractació per urgència d’operaris de brigada
Decret 8/2015.- incoació d’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
per inundacions degut a l’arrel d’un arbre de la via pública
Decret 9/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda
Decret 10/2015.- permís de tall de carrers per festa d’aniversari
Decret 11/2015.- requeriment de recuperació del preu pagat pel contracte de
subministrament d’una màquina escombradora
Decret 12/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 13/2015.- aprovació de liquidacions anuals d’ocupació de via pública
Decret 14/2015.- permís de tall de carrers per festa d’aniversari
Decret 15/2015.- inscripció al Registre regulador de les Unions Estables de Parella
Decret 16/2015.- ordenació d’informes pel Pla de Seguretat i Salut de l’obra
“ampliació del cementiri municipal del Morell”
Decret 17/2015.- aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “ampliació del
cementiri municipal del Morell”
Decret 18/2015.- adjudicació del contracte d’obra “construcció del tanatori municipal
del Morell”
Decret 19/2015.- aprovació inicial del Text refós del projecte de reparcel·lació del
PP10 “La Granja II”
Decret 20/2015.- delegació de Secretaria – Intervenció per absència del titular
Decret 21/2015.- permís de tall de carrers per festa d’aniversari
Decret 22/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 23/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 24/2015.- incoació de legalització d’activitat
Decret 25/2015.- relació altes padró habitants gener-2015
Decret 26/2015.- autorització prova esportiva
Decret 27/2015.- incoació de liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Decret 28/2015.- aprovació de liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Decret 29/2015.- inscripció al Registre regulador de les Unions Estables de Parella
Decret 30/2015.- retornar 5% recàrrec cobrat indegudament rebut mercat.
Decret 31/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda.
Decret 32/2015.- baixes padró impost sobre els vehicles de tracció mecànica 2012,
2013 i 2014
Decret 33/2015.- aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació del
PP10 “La Granja II”
Decret 34/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 35/2015.- nomenament de voluntaris/àries de protecció civil
Decret 36/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 37/2015.- resolució reclamació responsabilitat patrimonial

Decret 38/2015.- aprovació de la liquidació de llicències d’obra
Decret 39/2015.- aprovació de la liquidació d’un canvi de nom de llicència ambiental
Decret 40/2015.- retornar import liquidació cobrada en executiva
Decret 41/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 42/2015.- aprovació inicial de la modificació del projecte d’urbanització del
PP10 “La Granja II”
Decret 43/2015.- aprovació de la liquidació d’ ocupació de via pública Soirsa generfebrer
Decret 44/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Major, 36
Decret 45/2015.- compensació de deutes amb la Generalitat de Catalunya
Decret 46/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Creus, 30
Decret 47/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Catalunya, 18
Decret 48/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Mestres, 3
Decret 49/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Mestres, 5
Decret 50/2015.- aprovació liquidacions brossa 4rt trimestre 2014 bar Centre
Cultural
Decret 51/2015.- abstenció en assumpte amb interès propi
Decret 52/2015.- canvi de matrícula en l’exempció de tributar de l’impost de vehicles
de tracció mecànica
Decret 53/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 54/2015.- aprovació de liquidació de llicència d’obres
Decret 55/2015.- incoació d’expedient de liquidació de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana
Decret 56/2015.- aprovació de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Decret 57/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda
Decret 58/2015.- estimació de reclamació de responsabilitat patrimonial
Decret 59/2015.- ordenació de segon pagament de les beques universitàries de
l’Ajuntament del Morell
Decret 60/2015.- permís per tall de carrers
Decret 61/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 62/2015.- relació altes padró habitants febrer-2015
Decret 63/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 64/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 65/2015.- padró impost sobre els vehicles de tracció mecànica 2015
Decret 66/2015.- inici del termini per executar les obres per compliment del deure
de conservació
Decret 67/2015.- denegació de sol·licitud d’un regidor d’accés a informació
Decret 68/2015.- aprovació de liquidacions de taxa per canvi de nom d’activitats
Decret 69/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 70/2015.- incoació expedient d’elaboració del pressupost pel 2015.
Decret 71/2015.- aprovació de liquidacions d’obra
Decret 72/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Creus, 30
Decret 73/2015.- ordenació de segon pagament de les beques universitàries de
l’Ajuntament del Morell
Decret 74/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 75/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 76/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 77/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 78/2015.- incoació expedient d’aprovació del pressupost

Decret 79/2015.- canvi en la designació de defensa lletrada en procediment
contenciós – administratiu 262/2014
Decret 80/2015.- convocatòria de sessió extraordinària del Ple
Decret 81/2015.- incoació expedient d’elecció de jutge de pau
Decret 82/2015.- delegació d’Alcaldia per absència en Primera Tinent d’Alcalde
Decret 83/2015.- ordenació d’informes pel Pla de Seguretat i Salut de l’obra
“urbanització de la plaça de l’Era del Castell”
Decret 84/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 85/2015.- incoació expedient incorporació de romanents de crèdits del 2014
al pressupost 2015.
Decret 86/2015.- aprovació de liquidacions de llicències ambientals
Decret 87/2015.- aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 20162018.
Decret 88/2015.- aprovació de liquidació de llicència d’obres
Decret 89/2015.- requeriment de documentació per la legalització d’activitat
Decret 90/2015.- incoació d’expedient d’aprovació de la massa salarial del personal
laboral per l’exercici 2015
Decret 91/2015.- incoació de liquidació de plusvàlua
Decret 92/2015.- aprovació de liquidacions de plusvàlues
Decret 93/2015.- incoació d’expedient de legalització d’activitat
Decret 94/2015.- incoació d’expedient de legalització d’activitat
Decret 95/2015.- iniciació de procediment de reconeixement de compatibilitat amb
activitat privada de personal laboral a temps parcial
Decret 96/2015.- paralització d’obres sense llicència
Decret 97/2015.- aprovació de liquidació per utilització sala gran Centre Cultural
Decret 98/2015.- incoació d’expedient de legalització d’activitat
Decret 99/2015.- convocatòria de sessió ordinària del Ple
Decret 100/2015.- aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació
de l’àmbit PP10 “Gran Indústria. La Granja II"
Decret 101/2015.- baixa de rebut de la liquidació de via pública per renúncia
Decret 102/2015.- aprovació de liquidacions de llicències ambientals
Decret 103/2015.- delegació de l’Alcalde per celebració de casament a favor del
regidor Josep Lluís Navarro Morgades
Decret 104/2015.- aprovació incorporació romanents de crèdit de l’any 2014 al
pressupost 2015.
Decret 105/2015.- aprovació liquidació consum elèctric Bar Centre Cultural
Decret 106/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 107/2015.- aprovació de la liquidació de llicències d’obra
Decret 108/2015.- ordenació de segon pagament de les beques universitàries de
l’Ajuntament del Morell
Decret 109/2015.- relació altes padró habitants març-2015
Decret 110/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda padró habitants
Decret 111/2015.- reserva de llocs per col·locació de cartells de propaganda electoral
per les eleccions locals 2015
Decret 112/2015.- incoació de liquidació de plusvàlua
Decret 113/2015.- aprovació de liquidacions de plusvàlues
Decret 114/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 115/2015.- sol·licitud d’autorització de comissió de serveis a la DGAL per
ocupar el lloc d’Intervenció
Decret 116/2015.- reserva de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per celebrar
actes de la campanya electoral de les eleccions locals 2015

Decret 117/2015.- proposta de locals electorals per a la constitució de les meses
electorals de les eleccions locals 2015
Decret 118/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 119/2015.- designació de representants de l’Administració per les eleccions
locals 2015
Decret 120/2015.- aprovació de la liquidació de llicències d’obra
Decret 121/2015.- baixa de liquidació en el padró de vehicles de l’exercici 2014
Decret 122/2015.- estimació de sol·licitud de reducció de jornada de personal laboral
Decret 123/2015.- incoació de liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Decret 124/2015.- aprovació de liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Decret 125/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 126/2015.- baixa del padró de vehicles en executiva de l’exercici 2014 a BASE
Decret 127/2015.- atorgar llicència ocupació de via pública per actes de Sant Jordi
Decret 128/2015.- autorització prova esportiva
Decret 129/2015.- designació de representant de l’Ajuntament en concurs de mèrits
per escollir director/a de l’Institut El Morell
Decret 130/2015.- iniciació de procediment de reconeixement de compatibilitat amb
activitat privada de personal funcionari
Decret 131/2015.- convocatòria de sessió extraordinària del Ple
Decret 132/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 133/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 134/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 135/2015.- convocatòria de sessió extraordinària del Ple
Decret 136/2015.- relació altes padró habitants abril-2015
Decret 137/2015.- aprovació de la liquidació de llicències d’obra
Decret 138/2015.- aprovació de liquidació de llicència d’obertura d’establiment
comercial
Decret 139/2015.- aprovació definitiva de la modificació del projecte d’urbanització
del PP10 “La Granja II”
Decret 140/2015.- concessió de subvencions per arranjament de façanes, tancament
provisional de patis i pavimentació de voreres
Decret 141/2014.- redistribució de jornada de treball en horari d’estiu (mesos de
juny a setembre)
Decret 142/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Sant Plàcid, 10
Decret 143/2015.- delegació específica per celebrar matrimoni civil
Decret 144/2015.- aprovació de la liquidació d’ ocupació de via pública Soirsa marçmaig
Decret 145/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 146/2015.- autorització publicitat dinàmica per circ Smile
Decret 147/2015.- permís de tall de carrers per festa d’aniversari
Decret 148/2015.- requeriment de documentació per divisió horitzontal
Decret 149/2015.- incoació de l’expedient de liquidació de l’exercici 2014
Decret 150/2015.- liquidació escombraries Bar Centre Cultural
Decret 151/2015.- aprovació de la liquidació de llicències d’obra
Decret 152/2015.- aprovació de liquidacions de llicències ambientals
Decret 153/2015.- aprovació de la liquidació de l’exercici 2014
Decret 154/2015.- concessió d’excedència per cura de familiar
Decret 155/2015.- estimació de sol·licitud de reducció de jornada laboral

Decret 156/2015.- ordenació de segon pagament de les beques universitàries de
l’Ajuntament del Morell a favor de Antonio Ciordia Sánchez
Decret 157/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 158/2015.- ordenació d’informes pel Pla de Seguretat i Salut de l’obra
“construcció del tanatori municipal”
Decret 159/2015.- aprovació de la liquidació de llicències d’obra
Decret 160/2015.- aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “construcció del
tanatori municipal del Morell”
Decret 161/2015.- paralització d’obres en curs
Decret 162/2015.- contractació per urgència tècnics culturals
Decret 163/2015.- incoació de liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Decret 164/2015.- aprovació de liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Decret 165/2015.- aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “urbanització de
la plaça de l’Era del Castell”
Decret 166/2015.- valoració actualitzada i ordre de prelació en la borsa de treball del
Centre Obert i del Casal d’Estiu
Decret 167/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 168/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 169/2015.- aprovació de liquidació d’ ocupació de via pública Decret
170/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 171/2015.- relació altes padró habitants maig-2015
Decret 172/2015.- inscripció al Registre regulador de les Unions Estables de Parella
Decret 173/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 174/2015.- aprovació de sol·licitud d’interrupció temporal de reducció de
jornada de treball d’una funcionària pública
Decret 175/2015.- aprovació de reincorporació a jornada complerta de personal
laboral
Decret 176/2015.- aprovació de liquidacions de llicències ambientals
Decret 177/2015.- desestimació de sol·licitud de modificació de la jornada laboral
Decret 178/2015.- convocatòria de sessió extraordinària del Ple
Decret 179/2015.- estimació de sol·licitud de reincorporació a jornada complerta de
personal laboral
Decret 180/2015.- permís per tall de carrers
Decret 181/2015.- permís festa fi de curs Escola Ventura Gassol
Decret 182/2015.- ocupació de via pública amb taules i cadires
Decret 183/2015.- baixa i nova liquidació d’ ocupació de via pública
Decret 184/2015.- incoació de l’expedient de modificació de crèdit 1/2015: generació
de crèdit
Decret 185/2015.- aprovació de la modificació crèdit 1/2015: generació de crèdit
Decret 186/2015.- aprovació de padrons de taxes
Decret 187/2015.- baixa de rebut de l’escola de música
Decret 188/2015.- baixa rebut centre cultural
Decret 189/2015.- aprovació del fraccionament del pagament de deutes tributaris
Decret 190/2015.- paralització d’obres per falta de llicència municipal
Decret 191/2015.- proposta de nomenament accidental de Secretaria per absència
del titular
Decret 192/2015.- aprovació de liquidació ocupació de via pública
Decret 193/2015.- incoació d’expedient de legalització d’activitat

Decret 194/2015.- devolució d’ingressos indeguts
Decret 195/2015.- incoació de l’expedient Compte General 2014
Decret 196/2015.- acceptació subvenció per neteja de lleres públiques Barranc de
Manyé
Decret 197/2015.- compliment del deure de conservació C. Sant Plàcid, 10
Decret 198/2015.- aprovació bestreta festa nit de Sant Joan
Decret 199/2015.- aprovació de factures
Decret 200/2015.- delegació d’atribucions d’Alcaldia en favor de Junta de Govern
Local i en favor de regidors – delegats
Decret 201/2015.- designació de membres de la Junta de Govern Local i de tinents
d’alcalde
Decret 202/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Sant Plàcid, 56
Decret 203/2015.- nomenament de Tresorera de l’Ajuntament del Morell
Decret 204/2015.- adscripció de càrrecs electes a dedicacions
Decret 205/2015.- aprovació bestreta escola de música
Decret 206/2015.- aprovació bestreta banc d’aliments
Decret 207/2015.- baixa padró rebuts aigua 1r trimestre 15, generar noves
liquidacions
Decret 208/2015.- aprovació Instrucció procediment factures
Decret 209/2015.- convocatòria de sessió del Ple organitzativa
Decret 210/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 211/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Sant Plàcid, 44
Decret 212/2015.- retorn import per bonificació impost sobre els vehicles de tracció
mecànica 2015
Decret 213/2015.- devolució d’ingressos indeguts impost sobre els vehicles de tracció
mecànica 2015
Decret 214/2015.- relació altes padró habitants juny-2015
Decret 215/2015.- baixa padró impost sobre els vehicles de tracció mecànica 2015
Decret 216/2015.- inscripció al Registre regulador de les Unions Estables de Parella
Decret 217/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 218/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 219/2015.- devolució centre de serveis per a la gent gran
Decret 220/2015.- permís per tall de carrers
Decret 221/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 222/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 223/2015.- devolució aula d’extensió universitària
Decret 224/2015.- convocatòria de concurs – oposició per proveir una plaça de
professor/a de violí o viola per excedència voluntària de la titular
Decret 225/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 226/2015.- incoació modificació de crèdit 2/2015. Suplements de crèdit
Decret 227/2015.- reclamació de responsabilitat civil per danys causats a immoble
municipal
Decret 228/2015.- convocatòria de sessió extraordinària del Ple
Decret 229/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 230/2015.- aprovació de sol·licitud de subvenció
Decret 231/2015.- convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local

Decret 232/2015.- proposta de nomenament accidental d’Interventora per absència
de la titular
Decret 233/2015.- aprovació de factures
Decret 234/2015.- estimació de sol·licitud d’excedència voluntària de treballadora
Decret 235/2015.- incoació de liquidació de plusvàlua
Decret 236/2015.- baixa padró impost sobre els vehicles de tracció mecànica exercici
2012
Decret 237/2015.- relació pagament factures Junta Govern Local 14/07/2015
Decret 238/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 239/2015.- contractació per urgència monitores piscines
Decret 240/2015.- aprovació liquidació obres menors
Decret 241/2015.- desestimació de sol·licitud de baixa de clavegueram i
escombraries per habitatge desocupat
Decret 242/2015.- aprovació liquidació divisió horitzontal
Decret 243/2015.- desestimació de sol·licitud de subvenció pel foment de l’activitat
esportiva al pavelló
Decret 244/2015.- aprovació de la liquidació de canvi de nom de llicència d’activitat
Decret 245/2015.- redistribució de jornada de treball en horari d’estiu (mesos de
juny a setembre)
Decret 246/2015.- aprovació celebració festa amb bous, festa major estiu
Decret 247/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 248/2015.- incoació d’expedient de legalització d’activitat
Decret 249/2015.- convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 250/2015.- contractació per urgència d’operaris de brigada
Decret 251/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 252/2015.- aprovació de liquidació d’ocupació de via pública
Decret 253/2015.- incoació d’expedient de legalització d’activitat
Decret 254/2015.- devolució d’ingressos indeguts del padró de vehicles 2014
Decret 255/2015.- relació pagament factures Junta Govern Local 28/07/2015
Decret 256/2015.- declaració de licitació deserta sobre el contracte administratiu
especial per l’explotació del bar de la festa major d’estiu 2015
Decret 257/2015.- aprovació liquidació utilització sales Centre Cultural
Decret 258/2015.- convocatòria de subvencions destinades al foment de rehabilitació
de façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de
voreres
Decret 259/2015.- aprovació bestreta banc d’aliments
Decret 260/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Sant Plàcid, 56
Decret 261/2015.- permís per celebració d’acte de festa major
Decret 262/2015.- permís ocupació via pública festa major
Decret 263/2015.- liquidació escombraries Bar Centre Cultural
Decret 264/2015.- liquidació escombraries Bar Piscines Municipals
Decret 265/2015.- relació altes padró habitants juliol-2015
Decret 266/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 267/2015.- aprovació de la liquidació Bar Piscines
Decret 268/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 269/2015.- aprovació de la relació provisional d’admesos i exclosos al concurs
– oposició per proveir el lloc de treball de professor/a de violí
Decret 270/2015.- permís ocupació via pública Rambla Joan Maragall
Decret 271/2015.- proposta de locals electorals per a la constitució de les meses
electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Decret 272/2015.- reserva de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per celebrar
actes de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Decret 273/2015.- reserva de llocs per col·locació de cartells de propaganda electoral
per les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Decret 274/2015.- convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
Decret 275/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 276/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 277/2015.- permís ocupació via pública
Decret 278/2015.- permís ocupació via pública
Decret 279/2015.- aprovació de memòria valorada “pista esportiva al pati del col·legi
Ventura Gassol”
Decret 280/2015.- aprovació del projecte d’obra “condicionament i millora de la plaça
de l’Estatut”
Decret 281/2015.- aprovació de la relació definitiva d’admesos i exclosos, fixació de
la data de proves i composició del tribunal del concurs – oposició pel lloc de treball
de professor/a de violí
Decret 282/2015.- aprovació de liquidacions de plusvàlues
Decret 283/2015.- designació dels representants de l’Administració a les eleccions al
Parlament de Catalunya 2015
Decret 284/2015.- convocatòria de la sessió extraordinària del Ple
Decret 285/2015.- estimació de sol·licitud d’excedència voluntària de treballador
Decret 286/2015.- desestimació de sol·licitud de subvenció pel foment de l’activitat
esportiva al pavelló
Decret 287/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 288/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 289/2015.- crida de la borsa de treball per a la incorporació al lloc de treball
d’auxiliar arxiver
Decret 290/2015.- incoació d’expedient d’obertura d’establiment comercial
Decret 291/2015.- relació altes padró habitants agost-2015
Decret 292/2015.- ordenació de neteja de pati interior c. Sant Plàcid, 44
Decret 293/2015.- inici d’expedient deure de conservació C. Catalunya, 4-6
Decret 294/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 295/2015.- resolució de concurs – oposició per proveir una plaça de
professor/a de violí o viola per excedència voluntària de la titular
Decret 296/2015.- convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 297/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 298/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 299/2015.- aprovació línies fonamentals del pressupost 2016
Decret 300/2015.- devolució d’ingressos indeguts impost sobre els vehicles de tracció
mecànica 2015
Decret 301/2015.- aprovació de sol·licitud de subvenció
Decret 302/2015.- estimació de la sol·licitud de modificació de la jornada de treball
d’una treballadora
Decret 303/2015.- aprovació de la liquidació Bar Piscines
Decret 304/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural
Decret 305/2015.- resolució expedient renovació padronal

Decret 306/2015.- aprovació de la liquidació explotació del servei de bar de la festa
major d’estiu 2015
Decret 307/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 308/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’activitat
Decret 309/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 310/2015.- crida de la borsa de treball per a la incorporació al lloc de treball
d’auxiliar arxiver
Decret 311/2015.- convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 312/2015.- compensació deutes tributaris
Decret 313/2015.- aprovació Instrucció procediment control de les despeses d’import
igual o superior a 3.000 euros
Decret 314/2015.- incoació expedient modificació crèdit 3/2015
Decret 315/2015.- aprovació expedient modificació crèdit 3/2015
Decret 316/2015.- baixa rebut llar d’infants
Decret 317/2015.- devolució ingressos indeguts impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Decret 318/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 319/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 320/2015.- incoació expedient modificació crèdit 4/2015
Decret 321/2015.- convocatòria de sessió ordinària del Ple
Decret 322/2015.- contractació per urgència d’operaris de brigada
Decret 323/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 324/2015.- aprovació de factures
Decret 325/2015.- relació altes padró habitants setembre-2015
Decret 326/2015.- convocatòria de la beca de recerca i investigació mediambiental
Xavi Catà
Decret 327/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 328/2015.- convocatòria de les beques universitàries de l’Ajuntament del
Morell
Decret 329/2015.- contractació temporal i urgent auxiliar bibliotecària
Decret 330/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 331/2015.- convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 332/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda
Decret 333/2015.- devolució de factures
Decret 334/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 335/2015.- aprovació de liquidació de llicència d’obertura
Decret 336/2015.- devolució de fiança centre de dia
Decret 337/2015.- ordenació de neteja de pati interior
Decret 338/2015.- baixa de rebut d’ ocupació de via pública en executiva de l’exercici
2014 a BASE
Decret 339/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 340/2015.- incoació de liquidació de plusvàlua
Decret 341/2015.- aprovació de liquidacions de plusvàlues
Decret 342/2015.- permís ocupació via pública
Decret 343/2015.- convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 344/2015.- permís ocupació via pública
Decret 345/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 346/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’activitat
Decret 347/2015.- aprovació de liquidació de llicència de divisió horitzontal
Decret 348/2015.- aprovació de la liquidació consum elèctric bar piscines
Decret 349/2015.- aprovació de la liquidació Bar Centre Cultural

Decret 350/2015.- aprovació de la liquidació consum elèctric bar Centre Cultural
Decret 351/2015.- aprovació de l’ocupació de via pública
Decret 352/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 353/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants.
Decret 354/2015.- baixes rebuts del pavelló
Decret 355/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants.
Decret 356/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants.
Decret 357/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants.
Decret 358/2015.- concessió excedència pel tenir cura de la guarda legal d’un menor
Decret 359/2015.- baixes rebuts de les piscines
Decret 360/2015.- admissió a tràmit de reclamació de responsabilitat patrimonial per
caiguda a la via pública
Decret 361/2015.- aprovació de liquidacions 2ª quota urbanística PP10
Decret 362/2015.- relació altes padró habitants octubre-2015
Decret 363/2015.- proposta de locals electorals per les eleccions generals 2015
Decret 364/2015.- reserva de lloc per a la col·locació gratuïta de cartells de
campanya electoral per les eleccions generals 2015
Decret 365/2015.- reserva de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per celebrar
actes de la campanya electoral per les eleccions generals 2015
Decret 366/2015.- convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 367/2015.- incoació expedient renovació padronal
Decret 368/2015.- devolució d’ingressos indeguts impost sobre els vehicles de tracció
mecànica 2014
Decret 369/2015.- permís ocupació via pública fires festa major d’hivern
Decret 370/2015.- designació de representants de l’Administració per les eleccions
generals 2015
Decret 371/2015.- aprovació conveni de formació
Decret 372/2015.- aprovació de memòria valorada de l’obra “adequació de les
instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis”
Decret 373/2015.- aprovació costos efectius serveis
Decret 374/2015.- resolució expedient renovació padronal
Decret 375/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 376/2015.- incoació d’expedient de contractació de l’obra “condicionament i
millora de la plaça de l’Estatut”
Decret 377/2015.- baixes padró impost sobre els vehicles de tracció mecànica 2014
Decret 378/2015.- convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Decret 379/2015.- aprovació del segon pagament de la I Beca de Recerca i
Investigació Local de l’Ajuntament del Morell
Decret 380/2015.- inscripció al Registre regulador de les Unions Estables de Parella
Decret 381/2015.- incoació d’expedient per abocaments il·legals
Decret 382/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda
Decret 383/2015.- inici d’expedient per abocaments il·legals
Decret 384/2015.- incoació d’expedient d’establiment de serveis funeraris
Decret 385/2015.- acceptació subvenció Escola de Música
Decret 386/2015.- requeriment de retirada de vehicle de la via pública
Decret 387/2015.- aprovació de sol·licitud de reducció de jornada d’una funcionària
Decret 388/2015.- convocatòria de sessió extraordinària del Ple

Decret 389/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 390/2015.- aprovació de liquidació de canvi de titularitat de llicència
d’activitat
Decret 391/2015.- liquidació escombraries Bar Centre Cultural
Decret 392/2015.- liquidació escombraries Bar Piscines Municipals
Decret 393/2015.- incoació expedient modificació crèdit 5/2015
Decret 394/2015.- incoació expedient abonament 48 dies paga extra 2012
Decret 395/2015.- devolució d’ingressos indeguts impost sobre els vehicles de tracció
mecànica 2014
Decret 396/2015.- pagament de factures
Decret 397/2015.- aprovació abonament 48 dies paga extra 2012
Decret 398/2015.- compensació entre liquidació nòmina de regidora amb consum
mòbil de regidora de la legislatura anterior
Decret 399/2015.- relació altes padró habitants novembre-2015
Decret 400/2015.- desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial per
lesió patida a l’acte de tempta de vaquetes
Decret 401/2015.- compensació entre liquidació nòmina amb consum mòbil de
regidora de la legislatura anterior
Decret 402/2015.- compensació entre liquidació nòmina amb consum mòbil de
regidor de la legislatura anterior
Decret 403/2015.- aprovació de liquidacions d’obra
Decret 404/2015.- convocatòria d’oposició per proveir amb caràcter laboral interí dos
llocs de treball de tècnic de cultura i joventut
Decret 405/2015.- incoació de liquidacions de plusvàlues
Decret 406/2015.- aprovació de liquidacions de plusvàlues
Decret 407/2015.- permís d’ocupació de la via pública
Decret 408/2015.- devolució d’ingressos indeguts centre de dia
Decret 409/2015.- devolució d’ingressos indeguts pavelló
Decret 410/2015.- aprovació del pagament d’un ajut d’urgència
Decret 411/2015.- incoació d’expedient per fer complir els deures de conservació
Decret 412/2015.- abonament de liquidacions de regidors sortints
Decret 413/2015.- compensació de deutes tributaris
Decret 414/2015.- reiteració de l’ordre d’execució del C. Catalunya, 4-6
Decret 415/2015.- rectificació d’errors aritmètics acord fraccionament
Decret 416/2015.- aprovació liquidació SOIRSA d’ocupació d’espai públic
Decret 417/2015.- anul·lació de liquidació plusvàlua duplicada
Decret 418/2015.- anul·lació de liquidació plusvàlua duplicada
Decret 419/2015.- convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres de text
en el cicle d’educació secundària i batxillerat
Decret 420/2015.- convocatòria de subvencions per al foment de la participació dels
restauradors locals en les edicions de l’Àpat – Tapa
Decret 421/2015.- resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 422/2015.- incoació d’expedient disciplinari a personal laboral
Decret 423/2015.- concessió d’excedència per cura de familiar
Decret 424/2015.- convocatòria sessió de Junta de Govern Local
Decret 425/2015.- incoació expedient baixes per inscripció indeguda al padró
habitants
Decret 426/2015.- avocació assumpte per pagament factures
Decret 427/2015.- delegació específica per celebració de casament civil
Decret 428/2015.- resolució objecció de legalitat suspensiva i pagament

Decret 429/2015.- esmena a bases reguladores de l’oposició per proveir amb caràcter
laboral interí dos llocs de treball de tècnic de cultura i joventut
Decret 430/2015.- convocatòria de sessió ordinària del Ple
Decret 431/2015.- incoació d’expedient de pròrroga del pressupost
Decret 432/2015.- requeriment previ a l’adjudicació de l’obra “condicionament i
millora de la plaça de l’Estatut”
Decret 433/2015.- baixa de rebuts del pavelló d’esports
Decret 434/2015.- ampliació tràmit d’audiència en expedient disciplinari a personal
laboral
Decret 435/2015.- aprovació de liquidacions de llicències d’obra
Decret 436/2015.- baixa del padró de vehicles en executiva de l’exercici 2008 a BASE
Decret 437/2015.- baixa del padró de vehicles en executiva de l’exercici 2014 a BASE
Decret 438/2015.- baixa del padró de vehicles en executiva de l’exercici 2014 a BASE
Decret 439/2015.- baixa del padró de cementiri en executiva de l’exercici 2012 a
BASE

