AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Resolució d’Alcaldia
En ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent sobre convocatòria de les sessions
dels d’òrgans col·legiats,
Resolc:
Convocar el Ple ordinari, el dia 3 de maig de 2019 a les 13:00 hores, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, que tractarà del següent ordre del dia:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària
Aprovació de les acte de les sessions anteriors.
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar i, si s’escau, ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2018
Donar compte de la tramesa de l’informe de seguiment del 1T-2019 al MINHAFP
Donar compte de la tramesa de l’informe de PMP del 1T-2019 al MINHAFP
Aprovació de la modificació de crèdit 2/2019
Aprovació del Pla d’Ordenació Forestal de l’Ajuntament de Campelles
Proposta de nomenament del jutge de pau substitut.
Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals (CILMA)
Donar suport a mocions d’altres entitats i Administracions:
1. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre centres de treball de persones
amb diversitat funcional
2. Suport a l'Ajuntament de Pardines sobre plàstics ramaders
3. Donar suport al Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona davant l’Agència de
Residus de Catalunya per a la no aplicació del cànon del bioestabilitzat als ajuntament
d’Osona i el Ripollès.
4. Donar suport a les mocions del Consell Comarcal de l'Urgell
14. Seguiment de la gestió municipal
1.
Donar compte que s’ha denunciat l’Ajuntament davant la Junta Electoral
15. Precs i preguntes

L’alcalde,
Joan Dordas Riu
Campelles, 29 d’abril de 2019
Document signat electrònicament
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