Ajuntament de Santa Oliva

EXP. NÚM.: 1765/2019 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA
22/10/2019 SESSIÓ 10/2019
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.

Primer.- Convocar sessió extraordinària número 10/2019 del Ple de
l’Ajuntament a dur a terme el dia 22 d’octubre 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.- Exp. núm.:1731/2019 Aprovació si s’escau, del superàvit pressupostari en
termes de comptabilitat nacional de l’exercici 2018.
2.- Exp. Núm.: 1371/2019 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7/2019 per
distribució del superàvit - inversions financerament sostenibles.
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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,

3.- Exp. Núm.: 1639/2019 Aprovació de la modificació de crèdit 9/2019 del
pressupost vigent per suplement de crèdits finançat amb baixes de crèdits.
4.- Exp. Núm. 1774/2019 Aprovació de l’Ordenança reguladora dels mercats de
venda no sedentària de Santa Oliva.
5.- Exp. Núm.: 20/2019 Modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020
i derogació d’ordenança.
6.- Exp. Núm.: 1765/2019 Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i
per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa
del dret a l’autodeterminació.

7.- Exp. Núm. 1660/2019 Sorteig dels membres de les taules electorals per a les
eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, convocades pel proper dia
10.11.2019.
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
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necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d’assistir a
l’esmentada sessió.
Tercer.- Publicar anunci de la convocatòria del ple extraordinari al tauler
electrònic municipal, a l’espai web i xarxes socials oficials.

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.
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Josep Guillén Viñas,
Secretari Interventor Funcionari Interí.
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