RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament
Fets:
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament es va acordar establir que les sessions ordinàries del
Ple municipal tindran lloc el darrer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 21:00 hores, a la
sala de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. Així mateix, també es poden celebrar
sessions extraordinàries quan ho decideix el President o quan ho demana la quarta part del
nombre legal de membres de la Corporació.
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos.
Fonaments de dret:
24/04/2019 Acta ple 28 de març

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació
amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
1. Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 29 d’abril de
2019, a les 21:00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en
el següent ordre del dia:
A.- Part dispositiva.

Albert Puig Tous
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2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.

Francesc Deulofeu Fontanillas 24/04/2019 Alcalde
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Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les
properes eleccions municipals i europees de 26 de maig de 2019.
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici 2018.
Donar compte de les objeccions emeses per Intervenció des del dia 1 de juliol de
2018 fins el dia 31 de desembre de 2018
Donar compte dels compliments dels objectius del Pla Econòmic – Financer
aprovat pel Ple municipal en data 25 de maig de 2017.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 1-2019.
Modificació de la relació de llocs de treball corresponents a l’Escola d’Adults de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la modificació de les tarifes del servei del tanatori municipal
de Sant Celoni.

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
L’alcalde

El secretari

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

7802356d6adf480696a5018310ca6d13001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
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