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 ORDINARI DE DATA 26/09/2019 SESSIÓ
9/2019 (EXP. NÚM.: 1316/2019)
En relació amb els arts. 78, 80 i 82 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 98 i següents 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 que es reserven a l’Alcaldia mitjançant l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regim Local,
RESOLC:
Primer.- Convocar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el
dia 26 de setembre de 2019 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.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data
29/06/2019.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia: del número 90 al 359 de l’any 2019.
3.- Exp. núm.: 185/2019 Donar compte dels informes d’intervenció sobre el
seguiment del Pla d’Ajust corresponents al primer i segon trimestre de l’any
2019.
4.- Exp. núm. 188/2019: Donar compte de les dades corresponents a l’execució
trimestral corresponents al primer i segon trimestre de l’any 2019.
5.- Exp. núm.: 189/2019 Donar compte de les dades corresponents al període
mig de pagament a proveïdors de l’any 2019.
6.- Exp. núm.: 1465/2019 Donar compte de l’aprovació de les línies
fonamentals dels pressupostos 2019-2020.
7.- Exp. núm.: 784/2019 Donar compte del Conveni de constitució d’una
servitud d’aqüeducte per interès general.
8.- Exp. núm.: 1148/2019 Ratificació del Conveni per a la concessió directa
d’una subvenció a l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola la
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parellada. casals estiu anualitat 2019.
9.- Exp. núm.: 2441/2018 Aprovació definitiva de la resolució contractual de la
concessió administrativa del servei de mercat municipal de Santa Oliva.
10.- Exp. núm.: 929/2019: Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici
2018.
11.- Exp. núm.: 259/2019 Aprovació definitiva de la creació del Servei
d’ocupació municipal i de promoció econòmica de Santa Oliva.
12.- Exp. núm. 219/2018 Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa Oliva i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre
actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans
en el marca del programa de manteniment i conservació de lleres públiques
2018-2019.
13.- Exp. núm.: 1384/2019 Modificació de crèdits núm.: 6 del pressupost
municipal de l’exercici 2019 per suplement de crèdits finançat amb baixes de
crèdits.
14.- Exp. núm.: 1600/2019 Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel
grup municipals d’ d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM sobre la
defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi.

16.- Exp. núm.: 1604/2019 Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel
grup municipal Compromís per Santa Oliva, en defensa dels drets de la
ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica, i de suport a la tasca dels
ajuntaments afectats per la reclamació de la companyia Endesa efectuada
durant el mes d’agost de 2019.
17.- Exp. Núm.: 1605/2019 Aprovació, si s’escau, de la Moció presentada pel
Grup municipal Compromís per Santa Oliva, en defensa del refugi, l’acollida i
de reconeixement a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms.
18.- Exp. núm.: 1609/2019 Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel
grup municipal Compromís per Santa Oliva, per a la declaració d’emergència
climàtica.
19.- Precs i preguntes.
Segon.- Notificar la present resolució als Regidors i Regidores per la via de la
seu electrònica, amb avís de notificació al correu electrònic facilitat a aquest
efecte, advertint-los que, de conformitat amb l’article 12.1 del citat Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació
necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d’assistir a
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15.- Exp. núm.: 1602/2019 Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM, per demanar la
retirada del pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal
Vies.
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l’esmentada sessió.
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.
A Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Atentament,
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