En data 23 de novembre de 2022 l’alcaldessa ha dictat el Decret 2022/1749, el qual literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 11 de juliol de 2019, va acordar
establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament es celebraran el tercer dijous de cada mes, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament. Per acord Plenari de data 11 de juliol de 2019 es va facultar a l’alcaldessa per
a posposar o avançar, un màxim de 15 dies, la celebració de les sessions ordinàries del Ple.
De conformitat amb l’article 46 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, així com els articles 15 i seg. del Reglament orgànic municipal,
Resolc:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 28 de novembre de 2022 a
les 18:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, en
cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el saló de sessions de l’Ajuntament, a la fi de resoldre
sobre l’aprovació, si escau, dels punts inclosos en el següent ordre del dia.
1.- Declaració Institucional del 25 de novembre de 2022, Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència vers les Dones.(PRP 2022/969).2.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions celebrades els dies 27 d’octubre i
extraordinària de 7 de novembre de 2022.3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1581 al núm.1709.4.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.5.- Donar compte al ple del Decret d'Alcaldia relatiu als criteris d'oposició per estabilització oferta
pública 2022.(PRP 2022/974).6.- Informació sobre l’avaluació del compliment d’objectius de la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera. Tercer Trimestre 2022. (PRP 2022/991).-
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7.- Informació sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament d’Arenys de Mar i
l’entitat pública empresarial Ràdio Arenys corresponents a l’exercici 2021.(PRP 2022/ 997).8.- Donar compte informe de pagament a proveidors dels càculs de moritats i pmp del 3rt trimestre
2022.(PRP 2022/953).9.- Esmena de l'error material contingut a l'acord de ple de data 29 d'octubre de la PRP 2022/885
relatiu a l'aprovació inicial de la desafectació per fer cessió de la finca Stella Maris.(PRP 2022/955).10.-Rectificació error material conveni interadministratiu residència geriátrica.(PRP 2022/950).-
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11.-Proposta d'adhesió Forum Síndic de Greuges i Defensor Ciutadans locals 2022.(PRP 2022/355).-
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12.-Proposta acord encomanda gestió material processos selecció estabilització ocupació temporal a
Diputació de Barcelona.(PRP 2022/956).13.-Modificació RLLT Increment retributiu addicional 1,5 per cent .(PRP 2022/958).14.-Proposta d'aprovació de l'expedient de licitació del servei de neteja d'edificis municipals.(PRP
2022/900).15.-Aprovació expedient extrajudicial de crèdit.(PRP 2022/971).16.-Aprovació modificació de crèdit 11/2022 sota la modalitat de suplement de crèdit i modificació de
les fonts de finançament d'inversions municipals.(PRP 2022/975).17.-Moció que presenta JUNTS pel traspàs de rodalies RENFE.(PRP 2022/811).18.-Moció que presenta AeC en reconeixement dels drets de l'alumnat amb necessitats educatives
específiques (NEE) i dels drets del personal auxiliar d'Educació Especial.(PRP 2022/947).19.-Moció que presenta la CUP en suport a Mohamed Said Badaui.(PRP 2022/964).20.-Urgències.21.-Precs i preguntes.
Segon.- Notificar la present Resolució als regidors, advertint-los que, de conformitat amb l’article 12.1 del
citat Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol
causa justificada que impliqui la impossibilitat d’assistir a l’esmentada sessió.
Tercer.- Que per la Secretaria es posi a disposició dels regidors la documentació dels assumptes inclosos a
l’Ordre del dia, acompanyant a la convocatòria còpies de les actes de les sessions anteriors que se
sotmetran a la seva aprovació, si escau.“
Us ho comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.
Poden consultar la documentació dels punts de l’Ordre del dia a través de l’enllaç següent:

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
El secretari
Antonio Moreno Baza
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Accés al Ple
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