Ajuntament de Santa Oliva

Us notifico que l’alcaldia en data d’avui ha dictat la resolució, que transcrita
literalment diu el següent:
“DECRET CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
DE DATA 22/11/2018 SESSIÓ 07/2018 (EXP. NÚM.: 2279/2018)
En relació amb els arts. 38, 78.1, 80 i 82 del Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
així com, arts. 19 i ss del Reglament Orgànic Municipal, i l’article 110 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Atès les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Regim Local,
RESOLC:
Primer.- Convocar Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia
22 de novembre de 2018 a les 20:00 hores en primera convocatòria i dos dies després
a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la
primera, en la Sala de Sessions de l’Ajuntament, a la fi de resoldre sobre l’aprovació,
si s’escau, dels punts inclosos en el següent ordre del dia:
1.- Exp. Núm.: 2274/18 Aprovació, si s’escau, del Pla d’acció per l’energia sostenible
de Santa Oliva.
2.- Exp. Núm.: 2150/18 Aprovació, si s’escau, del model de control intern per a la
fiscalització i intervenció de la gestió econòmica financera de l’ajuntament de Santa
Oliva.
3.- Exp. Núm.: 2063/18 Aprovació, si s’escau, de les Bases generals reguladores de la
concessió d’ajuts a l’escolarització per a famílies de Santa Oliva.
Segon.- Notificar la present resolució als Srs. Regidors/es, advertint-los que, de
conformitat amb l’article 12.1 del citat RD 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 pel Secretari Interventor Funcionari Interí es posi a disposició dels
Regidors la documentació dels assumptes inclosos a l’Ordre del dia.
Ho mana i ho signa l’alcalde amb el vistiplau del Secretari Interventor Funcionari Interí
de l’Ajuntament de Santa Oliva, a Santa Oliva, signat electrònicament al marge.”

El que es notifica als efectes oportuns.
Atentament,
Josep Carreras i Benach.
Alcalde
Santa Oliva, a 19 de novembre de 2018. Signat electrònicament al marge.
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