En data 22 de novembre de 2021 l’alcaldessa ha dictat el Decret2021/1697, 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 25 de novembre de 2021 a
les 20:00 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 les actes de la sessions celebrades el dia 28 d’octubre de 2021 i el 4 de
novembre de 2021.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1523 al núm. 1672.3.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.4.- Donar compte sobre l’Avaluació de compliment d’objectius de la Llei 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i sostenibilitat financera- 3r trimestre de l’exercici 2021 (PRP2021/922).5.- Donar compte 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 2020
(PRP2021/923).-
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6.- Donar compte informació sobre l’estat d’execució del pressupost corresponent al 3r trimestre de
l’exercici 2021 (PRP2021/925).7.- Donar compte Informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar del tercer trimestre de 2021 i càlcul del període mig
(PRP2021/825).8.- Aprovació definitiva Pla especial per assignació d'ús de Biblioteca a les Clarisses (PRP2021/831).9.- Aprovació definitiva Text Refós Projecte executiu de la rehabilitació de l’Edifici de Les Clarisses
d’Arenys de Mar (PRP2021/892).10.-Revocació acord aprovació conveni transport adaptat Consell comarcal 15-04-2021 i aprovació nou
conveni (PRP2021/887).-
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11.-Proposta d'aprovació alertes meteorològiques (PRP2021/898).12.-Proposta cessió de 2 figures del bestiari a l’Associació geganters (PRP2021/899).13.-Urgències.13.-Proposta adjudicació bar pavelló (PRP2021/891).14.-Precs i preguntes.15.-Proposta de renúncia del regidor del PSC Sr. Victor Camón Luís (PRP2021/910).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

Antonio Moreno Baza
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El secretari
Antonio Moreno Baza
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