En data 16 d’abril de 2018 l’alcaldessa ha dictat el Decret 2018/610, el qual literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 2 de juliol de 2015 i en sessió ordinària
celebrada el 17 de setembre de 2015, 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, si bé facultant-se al senyor
Alcalde per a posposar o avançar, un màxim de quinze dies, la celebració de les sessions ordinàries del Ple i
de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional, sempre i
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
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 19 d’abril de 2018 a
les 19:00 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.- Aprovació de l’esborrany de l’ acta de la sessió celebrada el dia 22 de març de 2018.2.- Donar compte decrets d’Alcaldia.3.- Donar compte del decret 2018/536.4.- Donar compte resolució de discrepàncies.5.- Proposta de les festes locals corresponents a l'any 2019.6.- Canvi de representant titular de la Vocalia de Jubilats de l'associació "Amics d'Arenys de Mar" al Consell
Municipal de la Gent Gran.7.- Concessió a la Comunitat dels Frares Caputxins de la distinció de la Medalla de la Vila d'Arenys de Mar.-
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8.- Rectificació fitxa inventari municipal.9.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 280 al 579 /2018.10.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.11.- Moció que presenta CiU en defensa de l’escola Catalana i del model d’immersió lingüística.12.- Moció que presenta Junts per Arenys de suport a l’entitat Pro Activa Arms i en contra de la detenció
de part dels seus membres i la confiscació del seu vaixell.-
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13.- Urgències.-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

50b8c4ab4fe542ef95ebecdcbe05ef28001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Convocatòria -

14.- 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.
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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La secretària
Amparo Martín Muyo
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