
Assumpte: Convocatòria sessió ordinària del Ple

L'alcalde-president de l'Ajuntament de Celrà, mitjançant Decret d'Alcaldia 825/2020, ha dic-
tat la resolució següent:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

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'ar-
ticle 41 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament d'orga-
nització, 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 rè-
gim 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 el que s'ha exposat, des d'aquesta Alcaldia 

DECRETO

Primer.  Convocar la  sessió ordinària del Ple de la corporació que se celebrarà per mitjans
electrònics  el  dimarts  dia  10  de  novembre  de  2020  a  les  20  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 13 d'octubre de 2020.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre el canvi de nom del carrer Germans Sàbat pel de carrer Isidre Rossell i
Gimbernat (expedient X970/2020).

3. Dictamen sobre l'aprovació del Pla Local de Joventut, 2020-2024 (expedient x75/2020).

4. Dictamen sobre  l'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Administració  de  la
Generalitat  de Catalunya,  mitjançant el  Departament d'Educació,  i  l'Ajuntament de
Celrà en relació amb el Projecte de Servei Comunitari  (expedient X856/2020).

5. Dictamen sobre l'aprovació del Manifest del Dia Internacional per a l'eliminació de les
violències envers les dones (expedient x957/2020).

6. 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 tercer trimestre del 2020 (expedient x99/2020).
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7. Altres assumptes de caràcter urgent.

II
PART DE CONTROL

8. Donació de compte d'assumptes relatius a personal. 

9. Donació de compte de decrets de l'Alcaldia.

10. Informacions.

11.  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 qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.

La secretària municipal
Meritxell Vargas Sardà
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