
NÚM. DATA DEPARTAMENT EXTRACTE

1/15 05-01-15 Secretaria Habilitar la Sra. M. B. B. perquè durant el període indicat assumeixi accidentalment les funcions
de Secretaria

2/15 13-01-15 Secretaria Atorgar poders de representació per a plets en els advocats i procuradors que s’indiquen

3/15 13-01-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

4/15 13-01-15 Secretaria Delegar la representació de l’Ajuntament de Valls per a l’atorgament de poders per a plets a
favor de la regidora Sra. Assumpció Casañas Pareta

5/15 15-01-15 Urbanisme Aprovar la memòria valorada de tractament de les parets mitgeres de les finques colindants del
Museu Casteller per un import de 29.770,73 €

6/15 15-01-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015

7/15 19-01-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitants per caducitat en la seva inscripció les persones
que es relacionen

8/15 19-01-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitants per caducitat en la seva inscripció les persones
que es relacionen

9/15 19-01-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen
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NÚM. DATA DEPARTAMENT EXTRACTE

10/15 20-01-15 Benestar Social Aprovar  les  liquidacions  del  serveis  d’ajuda  a  domicili  prestats  durant  el  període  octubre-
novembre 2014

11/15 20-01-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 31.01.2015 pels contraents J.A.Z i M.P.C a favor de la regidora Sra. Bàrbara Flores Vera

12/15 21-01-15 Secretaria Formular reclamació judicial  contra els responsables dels danys provocats a un fanal del c/
Pare Palau

13/15 21-01-15 Secretaria Formular reclamació judicial  contra els responsables dels danys provocats a un fanal del c/
Sant Francesc

14/15 23-01-15 Urbanisme Aprovar la  despesa de substitució del  col·lector  de sanejament  d’aigües residuals  urbanes,
afectant el tram final del c/ Mossèn Martí, c/ de la Bòbila fins al pont sobre el torrent de la
Xamora i aprovar la contractació de SOREA per a dur a terme els treballs, per un import de
23.623,11 (IVA inclòs)

15/15 28-01-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de gener

16/15 28-01-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  per  a  persones  amb  disminució  que
s’indiquen

17/15 28-01-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen
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NÚM. DATA DEPARTAMENT EXTRACTE

18/15 03-02-15 Of. Atenció Ciutadà Inscriure  a  l’entitat  ACOMPANYA’M-GRUP  D’ACOMPANYAMENT  DE  VALLS  al  Registre
Municipal d’Entitats amb el núm. 23

19/15 03-02-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

20/15 03-02-15 Secretaria Designar els membres de la mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de
millora dels carrers Paborde, Miralbosc, Miralcamp i Pantà

21/15 03-02-15 Secretaria Delegar la presidència de la mesa de contractació del contracte del SAD a favor de la regidora
Dolors Farré Cuadras i designar-ne membre a la regidora Bàrbara Flores Vera en substitució de
la regidora Carme Mansilla

22/15 09-02-15 Secretaria Designar  els  membres de  la  mesa de  contractació  del  contracte  de  serveis  de  la  direcció
facultativa, direcció de l’execució i coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció del
Museu Casteller

23/15 09-02-15 Secretaria Comparèixer  davant  el  Jutjat  de  Primera  Instància  i  Instrucció  núm.  1  de  Valls  per  tal
d’examinar la documentació que consta a l’expedient del procediment abreujat 9/2010

24/15 12-02-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

25/15 12-02-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  per  a  persones  amb  disminució  que
s’indiquen
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26/15 13-02-15 Serveis Econòmics Traspassar  als  organismes  autònoms  que  s’indiquen  les  quantitats  rebudes  que  no
corresponen a l’Ajuntament

27/15 18-02-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

28/15 24-02-15 Of. Atenció Ciutadà Inscriure l’entitat ASSOCIACIÓ SOPES D’ALL al Registre Municipal d’Entitats amb el núm. 24

29/15 24-02-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

30/15 26-02-15 Sostenibilitat Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’import corresponent en concepte d’atribució de fons
per a les despeses fixes i variables de les instal·lacions de l’EDAR urbana i industrial per a l’any
2015

31/15 26-02-15 Serveis Econòmics Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014

32/15 26-02-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

33/15 27-02-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les nòmines del mes de febrer

34/15 02-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen
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35/15 05-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

36/15 05-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

37/14 09-03-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 28.03.2015 pels contraents R.M.P. i N.M.S a favor de regidor Sr. Martí Barberà Montserrat

38/15 09-03-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2015

39/15 09-03-15 Serveis Econòmics Aixecar  el  reparament  emès  per  l’interventor  i  continuar  la  tramitació  de  l’aprovació  del
reconeixement de les obligacions de les factures que consten en l’expedient

40/15 10-03-15 Of. Atenció Ciutadà Inscriure l’entitat CASTELLERS DE LA IL·LUSIÓ al Registre Municipal d’Entitats amb el núm.
25

41/15 A N U L · L A T

42/15 10-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

43/15 13-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen
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44/15 13-03-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitants per caducitat en la seva inscripció les persones
que es relacionen

45/15 13-03-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015

46/15 13-03-15 Urbanisme Contractar a SOREA les obres d’emergència al carrer de la Bòbila, entre la cruïlla del carrer
Mossèn martí i el pont sobre el Torrent de la Xamora

47/15 17-03-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2015

48/15 17-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

49/15 17-03-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  per  a  persones  amb  disminució  que
s’indiquen

50/15 17-03-15 Mobilitat Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 4 a favor del Sr. JM. R.

51/15 18-03-15 Serveis Econòmics Aprovar el marc pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018

52/15 23-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen
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NÚM. DATA DEPARTAMENT EXTRACTE

53/15 25-03-15 Secretaria Habilitar  la Sra.  M.B.B.  perquè durant  el  període que s’indica assumeixi  accidentalment  les
funcions de Secretaria

54/15 27-03-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de març

55/15 30-03-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

56/15 01-04-15 Serveis Econòmics Aixecar el reparament emès per l’interventor núm. 2/2015 i continuar la tramitació de l’aprovació
del reconeixement de les obligacions de les factures que consten en l’expedient

57/15 02-04-15 Alcaldia Delegar en la primera tinent d’alcalde Sra. Carme Mansilla Cabré la competència per assistir i
signar  el  protocol  addicional  de  concreció  per  al  2015  del  Contracte  programa  per  a  la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’Ajuntament de Valls

58/15 07-04-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis de teleassistència prestats durant el període novembre-
desembre 2014

59/15 08-04-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

60/15 08-04-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  que  s’indiquen  per  a  persones  amb
disminució
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61/15 13-04-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

62/15 13-04-15 Urbanisme Aprovar el pressupost per la renovació de la xarxa d’aigua del c/ Vall d’Aran per un import de
6.007,76 €

63/15 21-04-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 25.04.2015 pels contraents C.B.F  i R.V.H  Peralta a favor del regidor Sr. Manel Odina Roig

64/15 16-04-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

65/15 16-04-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  que  s’indiquen  per  a  persones  amb
disminució

66/15 16-04-15 Governació Aprovar el contracte de lloguer amb Imatge-9 del local ubicat al c/ Avenir, 30-1 local 2 per a un
període de 3 mesos per a ús d’aules de música moderna

67/15 21-04-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

68/15 22-04-15 Estadística Donar de baixa del padró d’habitants per caducitat en la seva inscripció padronal a les persones
que s’indiquen

69/15 23-04-15 Secretaria Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 76/2015
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70/15 27-04-15 Secretaria Autoritzar al funcionari de la Policia Local Sr. A.T.S.  la guia de les armes que s’indiquen

71/15 28-04-15 Secretaria Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes d’abril

72/15 28-04-15 Recursos Humans Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la selecció de personal
funcionari interí FI 1/2015 tècnic/a auxiliar biblioteca

73/15 29-04-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

74/15 30-04-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis d’ajuda a domicili  prestats durant el període desembre
2014 i gener i febrer 2015

75/15 04-05-15 Estadística Donar de baixa del padró d’habitants per caducitat en la seva inscripció padronal a les persones
que s’indiquen

76/15 04-05-15 Recursos Humans Rectificar  la  llista  provisional  d’admesos  i  exclosos  a  la  convocatòria  per  a  la  selecció  de
personal funcionari interí FI 1/2015 tècnic/a auxiliar biblioteca

77/15 05-05-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

78/15 05-05-15 Serveis Econòmics Concertar una operació de préstec amb el Banc de Santander per un termini d’11 anys per
finançar inversions previstes en el pressupost del 2015
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79/15 07-05-15 Secretaria Habilitar la Sra. M. B. B. per que assumeixi accidentalment les funcions de Secretaria el dia 8
de maig.

80/15 07-05-15 Secretaria Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2014

81/15 11-05-15 Serveis Econòmics Compensació de crèdits reconeguts a SOREA

82/15 11-05-15 Benestar Social Aprovar la concessió de targetes d'aparcament per a persones amb disminució que s'indiquen.

83/15 11-05-15 Benestar Social Aprovar la concessió d'ajuts d'urgència social que s'indiquen.

84/15 14-05-15 Benestar Social Aprovar la concessió d'ajuts d'urgència social que s'indiquen.

85/15 15-05-15 Recursos Humans Aprovar la llista definitiva d'admesos a la convocatòria per a la selecció de personal FI 1/2015.

86/15 18-05-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'Alcaldia pel que fa a l'acte de celebració del matrimoni sol·licitat per
F.B.M. i E.M.M. a favor del regidor Manel Odina Roig.

87/15 20-05-15 Benestar Social Aprovar la tramitació de la subvenció per a l'elaboració d'un estudi diagnòstic de la realitat
socioeconòmica de Valls. 
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88/15 21-05-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d'urgència social que s'indiquen

89/15 21-05-15 Secretaria Atorgar  poders  a  advocats  i  delegar  la  representació  de  l'Ajuntament  en  favor  de  la  Sra.
Assumpció Casañas Pareta per a l'acte d'atorgament del poder davant de notari

90/15 21-05-15 Hisenda i Finances Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2015

91/15 22-05-15 Secretaria Comparèixer al procediment judicial de quantitat 375/2013 davant el Jutjat Social núm. 2 de
Tarragona i nomenar advocats i procuradors

92/15 25-05-15 Benestar Social Aprovar la concessió de targetes d'aparcament per a persones amb disminució que s'indiquen.

93/15 26-05-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'Alcaldia pel que fa a l'acte de celebració del matrimoni sol·licitat per
C.S.P i L.S.F a favor del regidor Gerard Nogués Balsells

94/15 27-05-15 Estadística Donar  de  baixa  del  padró  municipal  d'habitants  per  caducitat  en  la  seva  inscripció  a  les
persones que s'indiquen.

95/15 27-05-15 Estadística Donar  de  baixa  del  padró  municipal  d'habitants  per  caducitat  en  la  seva  inscripció  a  les
persones que s'indiquen
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96/15 28-05-15 Recursos Humans Regularitzar les quanties dels conceptes retributius variables a incloure en nòmina del mes de
maig i reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de maig.

97/15 28-05-15 Estadística Iniciar expedient de baixa d'ofici per la inscripció indeguda al padró municipal d'habitants.

98/15 29-05-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de 142,16 € en concepte d’indemnitzacions per assistència a tribunals
de selecció, proves tècnic/a auxiliar de biblioteca

99/15 29-05-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'Alcaldia pel que fa a l'acte de celebració del matrimoni sol·licitat per
F.M.M i A.R.S a favor del regidor Gerard Nogués Balsells

100/15 01-06-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

101/15 02-06-15 Serveis Econòmics Aixecar  el  reparament  emès  per  l’interventor  i  continuar  la  tramitació  de  l’aprovació  del
reconeixement de les obligacions de les factures incloses en la relació 2015.2.0000065R

102/15 04-06-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

103/15 05-06-15 Secretaria Aprovar el contracte de comodat amb 1953 Grup Soler Constructora SL, per tal de vehicular la
cessió temporal i gratuïta a favor de l’Ajuntament d’un solar per al dipòsit de materials d’obres i
logística
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104/15 08-06-15 Benestar Social Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que s’indiquen

105/15 08-06-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de 3.213,05 € en concepte de "recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012" a favor de les persones que s’indiquen i que ja no
estan en actiu a l’Ajuntament

106/15 11-06-15 Recursos Humans Acordar la baixa del personal electe i del personal eventual a efectes 12/07/2015

107/15 12-06-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de 2.206,09 € en concepte de "recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012" a favor de les persones que s’indiquen i que ja no
estan en actiu a l’Ajuntament

108/15 13-06-15 Secretaria Delegar provisionalment a la Sra. Dolors Farré Cuadras la Regidoria de Via Pública, al Sr. Joan
Carles  Solé  Estil·les  la  Regidoria  d’Empresa  i  Ocupació,  a  la  Sra.  Bàrbara  Flores  Vera  la
Regidoria de Cultura i al Sr. Eduard González Ribas la Regidoria de Mobilitat

109/15 15-06-15 Activitats Donar  conformitat  a  la  comunicació  prèvia  presentada  per  MB  M.C  per  exercir  l’activitat
destinada a bar al c/ Robert Gerhard, 1 B, bxs.

110/15 15-06-15 Activitats Donar conformitat a la comunicació prèvia presentada per Fest Agence, SL per exercir l’activitat
destinada a oficina d’equips de descans, llits i accessoris al c/ Lluís Homs, 3 local 1G1
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111/15 15-06-15 Secretaria Aprovar  la  contractació  del  servei  de  transcripció  de  les  sessions  plenàries  amb  Mallol
Traductors Associats, SL per un període de 4 sessions plenàries

112/15 A N U L · L A T

113/15 A N U L · L A T

114/15 A N U L · L A T

115/15 15-06-15 Benestar Social Aprovar  les  liquidacions  dels  serveis  prestats  de  teleassistència  prestats  durant  el  període
gener-febrer 2015

116/15 16-06-15 Secretaria Organització i delegacions regidors

117/15 16-06-15 Recursos Humans Acordar la finalització de la relació laboral de la Sra. A.S.Rper accedir a la jubilació ordinària

118/15 16-06-15 Secretaria Nomenar els regidors membres de la Junta de Govern

119/15 16-06-15 Secretaria Nomenar els tinents d’alcalde
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120/15 16-06-15 Secretaria Delegar la presidència de l’OAL Escola de Música Robert Gerhard, de l’OAL Museu de Valls i
de l’OAL Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc 

121/15 16-06-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2015

122/15 16-06-15 Activitats Autoritzar l’establiment no permanent desmuntable per exercir l’activitat recreativa de circ al Sr.
F.A.Z. al pg. President Tarradellas, 14, els dies 18 a 22 de juny de 2015

123/15 17-06-15 Secretaria Nomenar el Sr. J.P.F personal eventual

124/15 17-06-15 Secretaria Nomenar la Sra. R.I.A personal eventual

125/15 17-06-15 Secretaria Nomenar el Sr. J.B.L personal eventual

126/15 18-06-15 Recursos Humans Aprovar i autoritzar la liquidació dels conceptes salarials variables a incloure en nòmina del mes
de Juny.

127/15 18-06-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia per que fa a l'acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel dia
26 de juny pels contraents R.R.P. i V.A.C a favor de la regidora Sra. Bàrbara Flores Vera

128/15 19-06-15 Recursos Humans Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la relació de la paga extraordinària de juny.
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129/15 22-06-15 Recursos Humans Contractació de personal projecte "Pla Social i Comunitari al barri antic de Valls", subvencions
en el marc del projecte "Treballs als Barris" exercici 2014.

130/15 22-06-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis d'ajuda a domicili, prestats durant el període gener a abril
de 2015.

131/15 22-06-15 Secretaria Nomenar els membres de les comissions informatives de caràcter permanent i la presidència
de les mateixes.

132/15 02-07-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia pel que fa a la celebració del matrimoni sol·licitat pel dia 4 de
juliol pels contraents D.C.M i R.G.C a favor del  regidor Jordi Robert Caselles

133/15 23-06-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia pel que fa a la celebració del matrimoni sol·licitat pel dia 27 de
juny pels contraents S.B. i AM.V.T a favor de la regidora Bàrbara Flores Vera

134/15 26-06-15 Secretaria Designar els membres de la mesa de contractació de la licitació de la concessió del servei de
les llars d'infants municipals.

135/15 26-06-15 Serveis Econòmics Aprovar  l'expedient  de  modificació  de  crèdit  8/2015  mitjançant  transferència  de  crèdit  del
pressupost vigent

136/15 29-06-15 Recursos Humans Regularitzar les quanties dels conceptes retributius variables a incloure en nòmina del mes de
juny i reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de juny.
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137/15 29-06-15 Secretaria Habilitar la Sra. M.B.B per assumir accidentalment les funcions de secretaria de l'1 al 31 de
juliol.

138/15 01-07-15 Sostenibilitat Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a la identificació, esterilització i adopció d’animals de
companya

139/15 01-07-15 Via Pública Atorgament subvencions associacions de veïns

140/15 02-07-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia pel que fa a la celebració del matrimoni sol·licitat pel dia 4 de
juliol pels contraents A.L.F.i R.C.Fa favor del  regidor Eduard González Ribas

141/15 02-07-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de294,39 € en concepte de "recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012" a favor de les persones que s’indiquen

142/15 03-07-15 Sostenibilitat Aprovar el contracte de cessió temporal i a precari d’espais situats a la ctra. de Picamoixons,
46, per tal de facilitar l’accés i la recollida dels residus municipals

143/15 06-07-15 Secretaria Nomenar els membres del comitè d’experts del concurs per a la contractació de la concessió de
la gestió del servei públic de les llars d’infants municipals

144/15 06-07-15 Serveis Econòmics Aixecar el reparament emès per l’interventor núm. 4/2015 i continuar la tramitació de l’aprovació
del reconeixement de les obligacions de les factures que consten en l’expedient
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145/15 07-07-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia pel que fa a la celebració del matrimoni sol·licitat pel dia 11 de
juliol pels contraents J.L.A i S.M.G.a favor del  regidor Joan Carles Solé Estil·les

146/15 08-07-15 Estadística Desestimar la sol·licitud d’empadronament formulada pel Sr. J.C.C.

147/15 09-07-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia pel que fa a la celebració del matrimoni sol·licitat pel dia 11 de
juliol pels contraents U.T.M i M.T.C.S a favor del  regidor Joan Carles Solé Estil·les

148/15 13-07-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de 675,92 € en concepte de "recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012" a favor de les persones que s’indiquen i que ja no
estan en actiu a l’Ajuntament

149/15 13-07-15 Recursos Humans Contractar la Sra. ML S.O. com a treballadora social per excés de feina

150/15 13-07-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2015

151/15 13-07-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  per  a  persones  amb  disminució  que
s’indiquen

152/15 14-07-15 Recursos Humans Nomenar la Sra. N.M.G personal eventual
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153/15 14-07-15 Estadística Donar  de  baixa  del  padró  municipal  d’habitants  per  caducitat  en  la  seva  inscripció  a  les
persones que s’indiquen

154/15 16-07-15 Secretaria Deixar  sense efecte fins a la  seva reincorporació  a l'Ajuntament  les delegacions fetes a la
regidora Núria Gavarró Rodríguez pel Decret d'Alcaldia núm. 116/2015 i fer les delegacions que
s'indiquen  en  els  regidors  Jordi  Cartanyà  Benet  i  Francesc  Anguela  Bonet,  fins  a  la
reincorporació de la Sra. Gavarró

155/15 17-07-15 Secretaria Atorgar poders de representació a favor dels advocats i procuradors que s’indiquen

156/15 22-07-15 Alcaldia Delegar les facultats de l'alcaldia pel que fa a la celebració del matrimoni sol·licitat pel dia 1
d’agost pels contraents I.S.G. i V.G.C a favor del  regidor Francesc Martinell Urgell

157/15 22-07-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitats per caducitat en la seva inscripció a les persones
que s’indiquen

158/15 23-07-15 Urbanisme Declarar com a obres locals d’emergència les executades d’immediat a la cruïlla del c/ Anselm
Clavé i pg. Estació, dutes a terme per SOREA

159/15 24-07-15 Via Pública Atorgament subvenció a la Federació d’Associacions de Veïns de Valls i Pedanies de Valls

160/15 28-07-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de juliol
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161/15 29-07-15 Serveis Econòmics Aprovar la despesa corresponent a la taxa per la publicació al BOE de l’anunci de la licitació del
concurs d’idees del projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya

162/15 31-07-15 Secretaria Delegar les funcions de l’alcalde durant el període que s’indica en els tinents d’alcalde Martí
Barberà Montserrat i Jordi Cartanyà Benet

163/15 03-08-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis prestats a diversos beneficiaris

164/15 03-08-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis prestats a diversos beneficiaris

165/15 05-08-15 Secretaria Delegar  la  presidència  de  la  Comissió  Municipal  de  Patrimoni  Arquitectònic  i  Arqueològic
Vallenc a la regidora Judit Fàbregas Gaya.

166/15 07-08-15 Urbanisme Concedir llicència d'obres a Associació Comarcal Vallenca Ginesta per substituir fibrociment
coberta nau a la Ctra. Del Pla, 186 cantonada carrer Manyans

167/15 07-08-15 Urbanisme Concedir  llicència  d'obres  a Comunitat  de Propietaris  carrer  Avenir  23 per  formació  ambra
instal·lacions al C/ Avenir 23.

168/15 07-08-15 Urbanisme Autoritzar  a  la  Comunitat  de  Propietaris  C/  Avenir  23  l'ocupació  de  via  pública  amb  un
contenidor de runes
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169/15 07-08-15 Urbanisme Trametre expedient obres de millora de l'evacuació de les aigües pluvials del terrat de la capella
dels Dolors de l'Església de Sant Joan Baptista al Departament de Cultura de la Generalitat per
tal que la Comissió de Patrimoni Històric-Artístic emeti el corresponent informe

170/15 10-08-15 Urbanisme Retornar a J. M. S.G. la fiança dipositada en concepte de gestió de residus i fiança per obra en
la llicència d'obres 33/14

171/15 10-08-15 Urbanisme Retornar a A.G.B. la fiança dipositada per respondre de la retirada d'un contenidor de runes i de
possibles danys als serveis municipals existents Av. Catalunya 65

172/15 10-08-15 Urbanisme Aprovar la liquidació definitiva per l'actuació d'emergència executada subsidiàriament a la finca
situada al carrer d'En Bosc, 13 a càrrec de PM S.C.

173/15 10-08-15 Urbanisme Autoritzar a J.F.M l'ocupació de via pública al carrer Apel·les Mestres 2 i aprovar la liquidació de
les taxes

174/15 10-08-15 Urbanisme Ratificar les mesures executades subsidiàriament a la finca situada al C/ d'en Bosc, 13

175/15 10-08-15 Urbanisme Retornar a Banc de Sabadell la fiança d'obres en la llicència d'obres núm. 6/15

176/15 10-08-15 Urbanisme Retornar a G.R.L l'aval núm. 186586 , corresponent a la fiança d'obra de la llicència 6/10.
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177/15 10-08-15 Benestar Social Aprovar la concessió de targetes d'aparcament per a persones amb disminució

178/15 10-08-15 Urbanisme Concedir  la  llicència  de  primera  ocupació  a  Kellogg's  Manofacturing  España,  SL  de  la
construcció  de nova entrada compartimentada a la  planta per  cocció 1,  carrer  Licoristes 2,
llicència d'obres 3/15

179/15 10-08-15 Urbanisme Retornar a Kellogg's Manofacturing España SL la fiança dipositada en concepte de gestió de
residus i fiança per obra en la llicència d'obres 3/15.

180/15 10-08-15 Urbanisme Concedir llicència de primera ocupació a RTM de la construcció magatzem annexe a la vivenda
unifamiliar al carrer Tarragona 5, llicència d'obres 4/15

181/15 10-08-15 Urbanisme Retornar a RTM  la fiança dipositada en concepte de gestió de residus i fiança per obra en la
llicència 4/15

182/15 11-08-15 Urbanisme Reiterar a SMO com a propietari de la finca situada al polígon 19, parcel·la 23 el compliment de
l'ordre imposada per resolució 93/2015 de la Regidoria d'Acció Territoria. Habitatge i Barri Antic
per tapar el pou existent a la finca.

183/15 11-08-15 Urbanisme Concedir llicència d'obres a M. AGG en reprs. De Woman per canviar terra al c/ Germans St.
Gabriel 3

184/14 11-08-15 Urbanisme Aprovar liquidació definitiva dels costos derivats de l'execució subsidiària al C/ d'en Bosc 29 i 31
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185/15 11-08-15 Urbanisme Reiterar a Calzado Sanchez Alcalá Promoción SL, propietari de la finca del carrer Candela 6
que doni compliment a l'ordre dictada per Resolució 230/15 de la Regidoria d'Acció Territorial,
Habitatge i Barri Antic per executar el correcte tancament del total del solar.

186/15 11-08-15 Urbanisme Imposar a Diskvalls SA, com a titular del solar situat entre la ctra. Del Pla 221, la CN-240, el c/
Oller i Rabassa i la Urbanització Miramar una 2a. Multa coercitiva per incompliment reiterat de
l'ordre donada per resolució 599/2013 de la Regidoria d'Acció Territorial, Habitatge i Barri Antic,
consistent en executar el tancament del solar.

187/15 11-08-15 Urbanisme Iniciar expedient de ruïna de la finca situada a la Plaça del Carme, 1 (Muralla de Sant Francesc,
2) propietat de Sara Peraire Coll i Judit Peraire Coll

188/15 12-08-15 Urbanisme Aprovar la liquidació definitiva de les despeses de l'execució subsidiària a la finca situada ala
Muralla de Sant Antoni 67

189/15 12-08-15 Urbanisme Iniciar expedient d'ordre d'execució per exigir a la propietat de la finca del c/ Barceloneta 5, el
compliment dels deures i obligacions urbanístiques.

190/15 13-08-15 Urbanisme Iniciar expedient d'ordre d'execució per exigir a la mercantil DIA, SA propietària del solar C/
Eladi Homs 4, el compliment de les obligacions i deures urbanístics

191/15 13-08-15 Urbanisme Iniciar expedient d'odre d'execució per exigir a la Comunitat de Propietaris  dels blocs Ctra. Del
Pla 131, 133, 135 i 137 i Ctra. Del Pla 125-127-129 per reparar les parts de les escomeses
comunitàries d'aigua en mal estat

23



NÚM. DATA DEPARTAMENT EXTRACTE

192/15 13-08-15 Urbanisme Iniciar expedient d'ordre d'execució per exigir a la propietat de la finca situada al C/ Boronat, 20
el compliment de les obligacions i deures que té la propietat

193/15 13-08-15 Urbanisme Autoritzar a ESMAG 2014, SL, en repr. De J.C.C.l'ocupació de la via pública amb un contenidor
de runes al c/ Avenir 42

194/15 14-08-15 Urbanisme Iniciar expedient d'ordre d'execució a la Mercantil Estació Centre, SL com a propietari de la
finca C/ Sant Antoni 95, el compliment de les obligacions i deures urbanístics

195/14 14-08-15 Urbanisme Iniciar expedient de ruïna de la finca situada al C/ Sant Isidre, 15 propietat de R.G.C.

196/15 17-08-15 Urbanisme Reiterar a UNIM BANC SA, com a titular de la finca C/ Camí del Bosc 1 que procedeixi a la
seva neteja i desbrossament.

197/15 17-08-15 Urbanisme Aprovar la liquidació definitiva de l'execució subsidiària ordenada de la finca del C/ Escrivania 2

198/15 18-08-15 Urbanisme Ordenar a Ameur Bouchamam com a titular de la finca del C/ Figuereta 28 que com a mesura
provisional d'urgència procedeixi a executar les actuacions que s'indiquen.

199/15 18-08-15 Urbanisme Procedir a l'execució subsidiària de les actuacions ordenades a la mercantil Palau Central 24,
SL, com a propietària de la finca del C/ Costa del Portal Nou, 4
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200/15 18-08-15 Urbanisme Requerir  a M.B.M l'execució de les mesures d'urgència que s'indiquen,  a la finca situada a
Muralla del Carme, 11

201/15 19-08-15 Urbanisme Imposar a PROMOCIONES TORROELLA 2007, SL una 3a. multa coercitiva per incompliment
reiterat de l’ordre donada per resolució 185/13 de la Regidoria d’Acció Territorial, Habitatge i
Sostenibilitat

202/15 20-08-15 Urbanisme Iniciar expedient d’ordre d’execució a AGRÍCOLA ALCOVER, SL com a propietari de la finca
situada al pol. 15, parc. 220 de la partida Fontanals, el compliment de les obligacions i deures
urbanístics

203/15 20-08-15 Urbanisme Ordenar a J.C.M , com a propietari del solar del c/ Empordà 16, l’execució de les actuacions
que s’indiquen

204/15 20-08-15 Urbanisme Iniciar  expedient  de  ruïna  urbanística  de  la  finca  del  c/  Raval  de Filadors,  8,  propietat  de
NOVALLAR REFORMES I PROMOCIONS, SL

205/15 21-08-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 12 de setembre de 2015 pels contraents G.V.G i M.M.S, a favor de la regidora Sra. Paloma
Vicente Vives

206/15 21-08-15 Urbanisme Notificar a Caixa Bank, SA la resolució 283/14 de la Regidoria d’Acció Territorial, Habitatge i
Barri Antic
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207/15 28-08-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes d’agost

208/15 04-09-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2015

209/15 15-09-15 Secretaria Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 33/2015

210/15 22-09-15 Estadística Donar  de  baixa  del  padró  municipal  d’habitants  per  caducitat  en  la  seva  inscripció  a  les
persones que s’indiquen

211/15 23-09-15 Secretaria Autoritzar al funcionari de la Policia Local Sr. J.M.G. la guia de les armes que s’indiquen

212/15 28-09-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  per  a  persones  amb  disminució  que
s’indiquen 

213/15 28-09-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de setembre

214/15 01-10-15 Secretaria Aprovar les gratificacions i despeses realitzades en el procés electoral del mes de setembre de
2015

215/15 01-10-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis de teleassistència prestats durant el període maig-juny
2015
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216/15 05-10-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 11 d’octubre de 2015 pels contraents J.R.M i I.R.M. a favor del regidor Sr. Eduard González
Ribas

217/15 05-10-15 Serveis Econòmics Traspassar  als  diferents  organismes  les  quantitats  que  es  relacionen,  corresponents  a
aportacions rebudes i que els corresponen

218/15 08-10-15 Ensenyament Sol·licitar  al  Departament  d’Ensenyament  l’ajut  econòmic  per  al  funcionament  de  l’Escola
Municipal de Música Robert Gerhard

219/15 09-10-15 Recursos Humans Encarregar  la  gestió  a Vallsgenera de l’execució  i  justificació  de la  subvenció  destinada al
Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per a l’any 2015

220/15 09-10-15 Secretaria Encomanar  la  representació  i  defensa  jurídica  de  l’Ajuntament  en  el  recurs  contenciós
administratiu núm. 33/2015

221/15 15-10-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis d’ajuda a domicili prestats durant el període juliol i agost
2015

222/15 16-10-15 TIC Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al Servei de Portal de la Transparència

223/15 ANUL·LAT
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224/15 ANUL·LAT

225/15 20-10-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  per  a  persones  amb  disminució  que
s’indiquen

226/15 21-10-15 Estadística Donar de baixa d’ofici en el padró municipal d’habitants per inscripció indeguda a la persona
que s’indica

227/15 21-10-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/2015

228/15 21-10-15 Secretaria Designar els membres de la mesa de contractació del subministrament i instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol del Vilar

229/15 26-10-15 Secretaria Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 84/2015

230/15 26-10-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 1 de novembre de 2015 pels contraents D.R.Gi N.E.O. a favor del regidor Sr. Joan Carles
Solé Estil·les

231/15 26-10-15 Benestar Social Aprovar la baixa d’ajuts personals que finalment no s’han abonat donat que hi ha hagut canvi
de les condicions que van motivar el seu atorgament
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232/15 27-10-15 Secretaria Habilitar la Sra. M.B.B. perquè durant el període indicat assumeixi accidentalment les funcions
de Secretaria 

233/15 28-10-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes d’octubre

234/15 29-10-15 Serveis Econòmics Aixecar  el  reparament  emès  per  l’interventor  i  continuar  la  tramitació  de  l’aprovació  del
reconeixement de les obligacions de les factures incloses en la relació 2015.2.0000170R

235/15 29-10-15 Serveis Econòmics Aixecar  el  reparament  emès  per  l’interventor  i  continuar  la  tramitació  de  l’aprovació  del
reconeixement de les obligacions de les factures incloses en l’expedient

236/15 02-11-15 Secretaria Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 40/2015

237/15 06-11-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 15 de novembre de 2015 pels contraents D.V.T i A.M.P a favor de la regidora Sra. Bàrbara
Flores Vera

238/15 04-11-15 Recursos Humans Acordar el cessament com a personal interí de la Sra. J.T.H

239/15 06-11-15 Secretaria Autoritzar al funcionari del cos de la Policia Local Sr. F.N.M la guia de l’arma que s’indica
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240/15 09-11-15 Recursos Humans Aprovar la llista provisonal d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la selecció de personal
laboral temporal LT FI 2/2015 Borsa reserva treballador/a social

241/15 12-11-15 Secretaria Acceptar la subvenció per al funcionament de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard,
atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

242/15 12-11-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2015

243/15 13-11-15 Secretaria Nomenar  els  membres i  delegar  la  Presidència  de  la  Comissió  Informativa  Especial  per  a
l’Estudi  i  Dictamen  del  nou  ROM  i  de  la  Comissió  Informativa  Especial  de  Seguiment
Institucional del POUM

244/15 16-11-15 Via Pública Tramitar les baixes dels vehicles que s’indiquen dels serveis de manteniment

245/15 17-11-15 Alcaldia Delegar les facultats de l’Alcaldia pel que fa a l’acte de celebració del matrimoni sol·licitat pel
dia 20 de novembre de 2015 pels contraents F.P.M i R.A. a favor del regidor Sr. Marc Ayala
Vallvey

246/15 23-11-15 Benestar Social Aprovar  la  concessió  de  les  targetes  d’aparcament  que  s’indiquen  per  a  persones  amb
disminució

247/15 23-11-15 Recursos Humans Autoritzar a la Sra. S.B.P una reducció del terç de la jornada amb el 80% de les retribucions per
càrrec de fill/a menor de 6 anys
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248/15 23-11-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de 1.802,31 € en concepte de "recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012" a favor de les persones que s’indiquen i que ja no
estan en actiu a l’Ajuntament

249/15 23-11-15 Secretaria Habilitar  la Sra. A.A.A.  perquè assumeixi  accidentalment  les funcions de Secretaria en les
comissions  informatives  de  Territori  i  Habitatge,  Serveis  a  les  Persones  i  Serveis  Interns,
convocades pel dia 23 de novembre

250/15 24-11-15 Secretaria Habilitar la Sra. M.B.B. perquè assumeixi accidentalment les funcions de Secretaria

251/15 24-11-15 Alcaldia Nomenar les persones que s’indiquen com a voluntaris/àries de protecció civil

252/15 24-11-15 Secretaria Declarar la resolució del contracte de subministrament mitjançant rènting del vehicle matrícula
8552-HBW

253/15 26-11-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions dels serveis de teleassistència prestats durant el període juliol-agost
2015

254/15 26-11-15 Recursos Humans Aprovar la llista definitiva d’admesos/exclosos a la convocatòria per a la selecció de personal
laboral temporal LT FI 2/2015 borsa reserva treballador/a social
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255/15 27-11-15 Recursos Humans Acordar una segona pròrroga del contracte d’obra i servei de la Sra. M.M.A. com a tècnica de
desenvolupament  responsable  dels  components  ocupacionals,  formatius,  ambientals,  de
comunicació, convivencials i de desenvolupament social i econòmica a partir del dia 31/12/2015

256/15 27-11-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de novembre

257/15 27-11-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitants per caducitat en la seva inscripció padronal a
les persones que s’indiquen

258/15 27-11-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitants per caducitat en la seva inscripció padronal a
les persones que s’indiquen

259/15 27-11-15 Secretaria Designar  els  membres  de  la  mesa  de  contractació  del  subministrament  i  instal·lació  de
butaques, cadires i grada retràctil del Centre Cultural

260/15 30-11-15 Secretaria Habilitar el Sr. M.E.C perquè assumeixi accidentalment les funcions de Secretaria de la Junta
del Patronat del Museu de valls convocada pel dia 1 de desembre

261/15 30-11-15 Recursos Humans Aprovar la rectificació de la nòmina de novembre del Sr. D.C.P d’acord amb el comunitat de la
Prefectura de la Policia Local

262/15 03-12-15 Secretaria Habilitar el Sr. M.E.C per a l’exercici de la funció de Secretaria en la reunió del Consell Rector
de Vallsgenera del dia 10/12/2015
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263/15 04-12-15 Recursos Humans Autoritzar una despesa de 2.230,89 € en concepte de "recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012" a favor de les persones que s’indiquen i que ja no
estan en actiu a l’Ajuntament

264/15 07-12-15 Estadística Donar de baixa del padró municipal d’habitants per caducitat en la seva inscripció padronal a
les persones que s’indiquen

265/15 09-12-15 Compres Adquirir a Torrons Sirvent 192 lots de Nadal per un import de 3.571,20 € (IVA inclòs)

266/15 09-12-15 Secretaria Modificar la composició del Comitè de Seguretat de la Informació

267/15 10-12-15 Secretaria Designar membres patrons de la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela
les persones que s'indiquen

268/15 15-12-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la paga extraordinària de desembre

269/15 15-12-15 Benestar Social Aprovar les liquidacions de Serveis d’Ajuda a Domicili  prestats durant el període setembre i
octubre 2015

270/15 17-12-15 Recursos Humans Acordar  l’encàrrec  de  gestió  a  Vallsgenera  per  a  l’execució  i  justificació  de  la  subvenció
corresponent a l’acció T-005/15-02
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271/15 18-12-15 Serveis Econòmics Traspassar a Xara  Cultura les quantitats que s’indiquen que s’han ingressat  a la  tresoreria
municipal i que els corresponen

272/15 18-12-15 Secretaria Habilitar durant el període que s’indica a la Sra. M.B.B i a la Sra. A.A.A  perquè assumeixin les
funcions de Secretaria

273/15 18-12-15 AOC Inscriure l’Associació Gitana Social  Cultural  de Valls al  Registre Municipal  d’Entitats amb el
núm. 26

274/15 21-12-15 Recursos Humans Acordar  l’encàrrec  de  gestió  a  Vallsgenera  per  a  l’execució  i  justificació  de  la  subvenció
corresponent a l’acció A1-01

275/15 21-12-15 Urbanisme Sol·licitar a l’ACA la quantitat que s’indica en concepte d’atribució de fons per a les despeses
fixes i variables de les instal·lacions de l’EDAR urbana i industrial de valls per a l’any 2016

276/15 22-12-15 Recursos Humans Aprovar  la  llista  provisional  d’admesos  a  la  convocatòria  per  a  la  selecció  d’una  borsa de
reserva d’auxiliar administratiu/va

277/15 22-12-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 17/2015

278/15 22-12-15 Recursos Humans Autoritzar  despesa en concepte  d'indemnitzacions per  assistència  a tribunals  de selecció  a
favor de les persones i per les quantitats que s'indiquen.
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279/15 23-12-15 Recursos Humans Aprovar la llista provisional d’admesos a la convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de tècnic/a per al pla d’inclusió i cohesió social

280/15 28-12-15 Recursos Humans Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmines del mes de desembre

281/15 28-12-15 Serveis Econòmics Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2015

282/15 28-12-15 Urbanisme Aprovar la certificació núm. 6 i última de les obres de millora entorn Jueus i Mossos d'Esquadra,
per import de 50.454,44 €. IVA inclòs

283/15 28-12-15 Benestar Social Aprovar la concessió de targetes d'aparcament per a persones amb disminució que s'indiquen.

284/15 29-12-15 Serveis Econòmics Aplicar compensació dels deutes pels conceptes que es relacionen a SOREA

285/15 30-12-15 Urbanisme Aprovar la certificació núm. 1 de les obres i instal·lacions de conservació i manteniment en els
vestidors del Vilar

286/15 30-12-15 Urbanisme Contractar a l’empresa CODEX, ARQUEOLOGIA I PATRIMONI per dur a terme els treballs de
seguiment arqueològic de les obres d’enderroc dels edificis núms. 1 i 3 del c/ Santa Úrsula

287/15 30-12-15 Serveis Econòmics Aprovar les relacions de despesa núms. 2015.2.000216R i 2015.2.0000219R
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288/15 30-12-15 Serveis Econòmics Aixecar  els  reparaments  emesos  per  l’interventor  i  aprovar  la  relació  d’obligacions  núm.
2015.2.0000217R
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