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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 13 de maig de 2019
Hora : 17:30
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries del 18 de febrer de 2019,
ordinària de 11 de març de 2019, extraordinària d’ 1 d’abril de 2019, ordinària de 8
d’abril de 2019 i extraordinària de 30 d’abril de 2019.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
Comissió Informativa d'Alcaldia
4. Modificació acord del ple de data 8 d'abril de 2019 referent al nomenament de
representants municipals en les diferents entitats, institucions i organismes
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
5. Sol·licitud al Cadastre per iniciar la tramitació d'un nou conveni
6. Desestimació recurs de reposició nul·litat conveni urbanístic de la Pabordia.
7. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18
de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019
8. Crèdit extraordinari - eleccions generals 2019
9. PROPOSTES URGENTS
PART DE CONTROL
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2019002006 a la número
2019009624, des de 1 d'abril de 2019 fins a 30 d'abril de 2019.
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per
delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, de data 5 d'abril de 2019 (ordinària), 12 d'abril de 2019 (ordinària), 17
d'abril de 2019 (ordinària), i 26 d'abril de 2019 (ordinària).

10. PRECS I PREGUNTES
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