Ajuntament de Baix Pallars

DECRET 116/2016
Davant meu, la Secretària, l'Alcalde ha dictat, en el dia d'avui, el següent:
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament. Exp. 01 08 002 007 2016.

Josep Maria Semino Laguia
Nuria Agulló Salvà

Signatura 1 de 2

15/12/2016 SECRETARI-INTERVENTOR

Signatura 2 de 2

20/12/2016 ALCALDE

Antecedents:
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 2 de
juliol de 2015, s'acordà establir les sessions ordinàries del Ple de la Corporació
l'últim dijous de cada dos mesos imparells (gener – març – maig – juliol – setembre
– novembre), a les 20:00 hores en la tardor i hivern i a les 21:00 hores en la
primavera i estiu, al Saló de sessions de l'Ajuntament.
Vista la relació d'expedients conclosos disposats pel secretari, de conformitat amb
l'establert en l'article 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Fonaments de Dret:
Atès el que preveu l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
DECRETO:
Primer.- Convocar la sessió del Ple de l'Ajuntament de Baix Pallars, amb caràcter
ordinari, per al dia 24 de novembre de 2016, a les 20:30 h., al Saló de Plens de la
Casa Consistorial, amb l'ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a
continuació, amb l'advertiment que per manca de quòrum d'assistència aquesta
convocatòria s'entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió
i circumstàncies dos dies després:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior.
2.- Relació de Decrets d'Alcaldia.
3.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà i l’Ajuntament de Baix Pallars en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
4.- Aprovació de la certificació única de l’obra “Millora del subministrament d’aigua
a Enseu” – PUOSC 2012/776.
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5.- Aprovació de la modificació de crèdits núm. 01/2016.
6.- Informes d'Alcaldia.
7.- Precs i preguntes.
Segon.- Notificar aquesta resolució als regidors i publicar-la en el tauler d'anuncis i
en la pàgina web de l'Ajuntament, baixpallars.ddl.net.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.
Així ho mano i signo.

Signatura 2 de 2

Josep Maria Semino Laguia
Nuria Agulló Salvà

L’alcalde

Davant meu
La Secretària

Josep M. Semino i Laguia

Núria Agulló i Salvà

Document signat electrònicament

15/12/2016 SECRETARI-INTERVENTOR
Signatura 1 de 2

20/12/2016 ALCALDE

Gerri de la Sal, 18 de novembre de 2016.
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