ÒRGAN

EXPEDIENT

CONV

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000604

Codi Segur de Verificació: ae79db88-7854-467a-a4d9-1381879ed7e8
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12443459
Data d'impressió: 07/05/2021 08:20:39
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

Ìae79db88-7854-467a-a4d9-Ç-qwÈ9ed7e8QÎ

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (SECRETARIA), 06/05/2021 16:57

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 11 DE MAIG DE 2021

L’alcalde-president de l’Ajuntament de Celrà ha dictat per Decret d’Alcaldia 450/2021, de
data 6 de maig de 2021, 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 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
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 del Ple de la corporació que se celebrarà per mitjans electrònics,
de conformitat amb el que disposa l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en donar-se les circumstàncies excepcionals que regula, el dia 11
de maig de 2021 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
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ORDRE DEL DIA
I
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 13 d'abril de 2021.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
2. Dictamen sobre la modificació pressupostària 3/2021 (expedient x363/2021).
3. Dictamen sobre la ratificació del Decret d'Alcaldia 341/2021, de data 9 d'abril, relatiu a
l'aprovació del document tècnic titulat Annex d'estructures que incorpora les prescripcions
d'Adif quant a l'anàlisi i solució del reforç del mur de contenció de la plataforma ferroviària
(expedient x528/2018).
4. Dictamen sobre el Conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes i
l’Ajuntament de Celrà 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) (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol)
(expedient x109/2020).
5. Dictamen sobre l'aprovació inicial de la Modificació puntual número 21 del PGOU de Celrà
relativa a la creació d'una subclau Va del sistema d'espais lliures i la seva assignació a la
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parcel·la de la Torre Desvern (expedient x251/2021).
6. Dictamen sobre l'aprovació inicial de la modificació puntual número 22 del PGOU relativa
a la creació d'una doble qualificació Clau H-A del sistema hidrogràfic i sistema viari de Celrà
(expedient x252/2021).
7. Dictamen sobre la modificació del Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del Programa
d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (expedient
x165/2021).
8. Dictamen sobre la modificació de la plantilla orgànica municipal corresponent a l'exercici
2021 (expedient x1009/2020).
9. Moció de grup municipal de la CUP de rebuig als projectes de central eòlica(ques) /
fotovoltaica(ques) previstos arreu del territori (expedient x640/2021).
II
PART DE CONTROL
10. Donació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la morositat en les operacions
comercials del primer trimestre de 2021 (expedient x589/2021).
11. Donació de compte d'assumptes relatius a personal.
12. Donació de compte de decrets de l'Alcaldia.
13. Informació de les regidories.
14. Assumptes de caràcter urgent.
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15. 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 (e-tauler) de la corporació.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
La secretària,
Meritxell Vargas Sardà
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