
    
    

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

De conformitat amb allò disposat en els arts. 21 i 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  i arts. 53 i 98 
b) 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 i arts. 70 i 80 del ROF, i l’acord del ple de la corporació de data 
20 de juny de 2019.

HE RESOLT:

Convocar sessió ordinària del  Ple de la Corporació  pel dia   27 de maig de 2020 a les 20 
hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i 
que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència 
aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i 
circumstàncies, quaranta vuit hores més tard.

Disposar que la documentació referent als assumptes inclosos dins l’ordre del dia es troben a 
disposició dels regidors als efectes del seu examen i consulta de conformitat amb el que 
estableix l’art. 84 del ROF.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia  5 de febrer de 
2020

2. Donar compte de les actuacions municipals amb motiu de la situació d’estat d’alarma 
per la  pandèmia  per COVID-19

3. Donar compte dels decrets de l’alcaldia
4. Donar compte del compliment de les obligacions derivades  de la Llei d’Estabilitat 

Pressupostària 1r.trimestre
5. Donar compte del PMP 1er.trimestre 
6. Donar compte de les sol·licituds presentades al catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona , anualitat 2020
7. Donar compte específica del Decret d’aprovació de la liquidació any 2019
8. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i 

aprovació de inicial de l’exp. 3 /2020  de modificació de crèdits
9. Proposta d’aprovació inicial de l’exp. 4/2020 de modificació e crèdits 
10. Proposta d’aprovació  inicial de la 2a.  modificació puntual del POUM 
11. Proposta d’aprovació inicial del reglament de Règim intern de la Llar d’Infants l’Estel
12. Proposta de suspensió de l’execució dels projectes participatius 
13. Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió  per la confecció de les nòmines dels 

empleats municipals a favor de la Diputació de Barcelona 
14. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència
15. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació)
16. Precs i preguntes

Ho mana i ho signa n’Eudald Vilaseca i Font, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Avinyó

Vist-i-plau
L’Alcalde

Eudald Vilaseca Font

La Secretària
Marina Casacuberta Guix
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Marina Casacuberta Guix 22/05/2020 SECRETARIA-
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