Assumpte: convocatòria sessió ordinària del Ple
L’alcalde-president de l’Ajuntament de Celrà, mitjançant Decret d’Alcaldia 470/2020, ha
dictat la resolució següent:
D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, l’article 102 del Reglament Orgànic Municipal en relació amb
l’article 41 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i el Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, pels que s’estableixen que l’alcalde convoca i presideix les sessions
del Ple.
Tenint en compte que en compliment de l'acord del Ple de la corporació adoptat en la sessió
extraordinària de 8 de juliol de 2019 es va acordar que el Ple de la corporació, en règim de
sessió ordinària, es reuneixi una vegada al mes, fixant-se el segon dimarts de cada mes a
les 20.00 h, exceptuant-se els mesos de gener i agost que no es celebrarà.
Per tot l’exposat, des d’aquesta Alcaldia
DECRETO
Primer. Convocar la sessió ordinària del Ple de la corporació que es celebrarà a
l’Ajuntament de Celrà el dimarts dia 14 de juliol de 2020 a les 20.00 hores en primera
convocatòria i, de no concórrer el nombre de membres legalment necessaris per a la seva
constitució vàlida, dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, d’acord amb
el següent
ORDRE DEL DIA
I
PART RESOLUTIVA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juny de 2020.

2.

Donació de compte de la Sentència número 114/2020, del dia 22 de juny de 2020,
dictada en el recurs ordinari 428/2018 B (expedient X159/2019).

3.

Donació de compte de l’informe d’Intervenció trimestral relatiu al compliment dels
terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials corresponent al segon trimestre del 2020.

4.

Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

5.

Informacions.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

6.

Dictamen sobre la proposta al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya de les festes locals del municipi per a l'any 2021 (expedient X530/2020).

7.

Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i
l’Ajuntament de Juià per a les preinscripcions dels infants de Juià a les escoles
bressol municipals de Celrà (expedient X565/2020).

8.

Dictamen sobre l’aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
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d’Educació, per al desenvolupament del projecte atenció a la diversitat Aula
Empresa, per als cursos del 2020-2021 al 2023-2024 (expedient X382/2020).
9.

Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les Vies Verdes pel cofinançament i les
condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte connexió del
carril bici de Celrà amb Girona, relacionat amb la convocatòria de subvencions per
fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de finançament procedent del fons europeu de
desenvolupament regional –FEDER- (expedient X109/2020).

10. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i
el Consorci de les Vies verdes de Girona per regular les condicions del pagament de
les despeses prèvies a la redacció del projecte d’obra connexió del carril bici de Celrà
amb Girona (expedient X587/2020).
11. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació pressupostària
mitjançant concessió de suplement de crèdit (expedient X234/2020).

3/2020,

12. Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de
l’Orgull LGBTI (expedient x542/2020).
13. Moció per l’impuls d’uns serveis públics mancomunats a nivell comarcal (expedient
x600/2020).
14. Altres assumptes de caràcter urgent.
15. Renúncia del Sr. Manel Roqueta Casalprim a la seva condició de regidor del grup
municipal PSC-CP (expedient X603/2020).
II
PART DE CONTROL
16. Donació de compte de decrets de l'Alcaldia.
17. Precs i preguntes.
Segon. Notificar la convocatòria i l’ordre del dia de la sessió a tots els regidors/es de
l’Ajuntament de Celrà.
Tercer. Publicar la convocatòria al tauler d’edictes i a l’e-tauler de la corporació.

La documentació referent als assumptes inclosos en l'ordre del dia pot consultar-se de forma electrònica, a través del gestor d’expedients, accedint amb el vostre usuari i contrase nya. No obstant això, i per tal de facilitar la seva tasca, se us adjunta les diferents propos tes i l’acta de la sessió ordinària anterior.
Restant a la vostra disposició per a qualsevol qüestió, us saluda atentament,
La Secretària,
Rosa Maria Melero i Agea
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