En data 14 de maig de 2019 l’alcaldessa ha dictat el Decret 2019/751, rectificat per decret número 2019/754
de 14 de maig, 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 17 de maig de 2019 a les
17:30 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 les sessions celebrades els dies 25 i 30 d’abril de 2019.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia. (2019/323).3.- Donar compte del compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i EPE Ràdio Arenys del primer trimestre de 2019 i càlcul del període mig.(2019/312).4.- Donar compte de la informació comunicada en compliment de les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la llei 2/2012 en relació al pla pressupostari consolidat dels exercicis 2020-2022.
(2019/354).5.- Donar compte de l'execució del pressupost del primer trimestre de 2019. (2019/355).6.- Donar compte de l'informe sobre l'avaluació del compliment d'objectius de la llei orgànica 2/2012
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera-primer trimestre 2019 (2019/356).-
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7.- Donar compte al ple, a efectes informatius, del pla anual de control financer a executar durant l'any 2019.
(2019/357).8.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia 2019/625 d’aprovació de la liquidació del
pressupost d’Arenys de Mar de l’exercici 2018. (2019/302).9.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de l’informe d’intervenció sobre avaluació de
l’estabilitat pressupostària en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 als efectes previstos a l’article
16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament de Desenvolupament de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària. (2019/303).10.- Aprovació del Reglament del Fons d’acció social de l’ajuntament. (2019/259).-
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11.- Modificació de la RLT per reclassificació de determinats llocs de treball d'administratiu/va. (2019/308).12.- Contracte d’arrendament d’un local situat al Rial Sa Clavella núm.117 com a seu per ampliar l’escola
bressol municipal “Els Colors”. (2019/332).13.- Modificació del contracte de prestació del servei escola-bressol municipal. (2019/327).14.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2019. (2019/330).15.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 7/2019 sota les modalitats de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit. (2019/331).16.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat
amb romanent de tresoreria per a despeses generals destinat a inversions sostenibles.(2019/328).17.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 10/2019 sota les modalitats de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari.(2019/333).18.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 12/2019 sota la modalitat de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari.(2019/362).19.- Proposta de modificació del POUM relativa als sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris.
(2019/358).20.- Rectificació error material del projecte d’obres per a ubicar un bar al pavelló esportiu. (2019/344).21.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 588 al núm. 694/2019.22.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.23.- Urgències.24.- Precs i preguntes.-
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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

Amparo Martin Muyo
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Amparo Martín Muyo
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