En data 5 de juliol de 2019 l’alcaldessa ha dictat el Decret 2019/1125, el qual literalment diu:
“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 extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 11 de juliol 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:
ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria.2.-Donar compte de Decrets d’Alcaldia. (2019/553).3.- Donar compte de la nova configuració dels diferents grups municipals i els seus portaveus.(2019/560).4.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i la Junta de Govern Local. (2019/547).5.- Determinació del règim de dedicació i retribucions dels regidors. (2019/549).6.- Assistències a percebre pels membres de la corporació. (2019/551).7.- Establiment de dotacions econòmiques dels grups municipals. (2019/552).8.- Determinació places i llocs de treball de personal eventual i ratificació de nomenaments. (2019/555).9.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
(2019/567).10.- Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. (2019/565).-
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11.- Delegació de la competència en la Junta de Govern Local per la resolució dels expedients sancionadors
per infraccions greus i molt greus en matèria de gossos perillosos. (2019/498).12.- Adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’aprovació de la pròrroga de la contractació de serveis de
telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal del Maresme des del dia 1 de desembre de
2019, fins al 30 de novembre de 2020. (2019/550).13.- Sol·licitud de baixa de la parada E-29 del mercat setmanal. (2019/508).14.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 2019/184. (2019/563).-
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15.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2019. (2019/543).16.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 15/2019 sota la modalitat de suplement de crèdit.
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(2019/566).Segon.- Notificar la present Resolució als regidors, advertint-los que, de conformitat amb l’article12.1 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 electrónica
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La secretària
Amparo Martín Muyo
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