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Ajuntament de Sant Pau de Segúries
Regidors/es
17864 - Sant Pau de Segúries
Convocatòria
Sessió: Ple ordinari
Data: 24 d’abril de 2018
Hora: 20:30 hores
En compliment del que disposa l’article 80.3 del Real decreto 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, per la present us convoco
al Ple ordinari, per tractar els assumptes inclosos en el següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència oficial
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
Aprovació de la delegació de la competència de gestió de residus municipals al Consell
Comarcal del Ripollès
Aprovació de la delegació de les competències corresponents a la gestió dels sistemes
de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries al Consell Comarcal
del Ripollès
Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017
Adhesió a la sol·licitud de concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP de
Ripoll
Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
9.1. Diputació de Girona: Cofinançament de les Escoles Bressol
9.2. Diputació de Girona: Joves desemparats
9.3. ACM: Donar suport a la moció a favor de polítiques de millora del s istema públic
de pensions
9.4. Donar suport a la moció de la línia elèctrica d’Alta Tensió Juià -La
9.5. Donar suport a la moció en defensa de l’escola Catalana i del model d’immersió
lingüística
9.6. Donar suport a la moció de l’ACM en defensa de les institucions de Catalunya i
dels seus representants electes.
Aprovació del conveni FEDER amb el Consell Comarcal del Ripollès
Aprovació dels dies de festa local de 2019
Donar compte de la xifra oficial de població a 1-01-2017
Donar compte del Servei d’Assistència en l’exercici del Control Intern a les Entitats
Locals
Precs i preguntes

Sou pregats de comunicar amb antelació suficient a l’Alcaldia qualsevol impediment per a la vostra
assistència a la sessió que, en cas de manca del quòrum suficient que regula l’article 98.c) del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, se celebrarà en segona convocatòria el següent dia hàbil a la mateixa hora.
L’alcaldessa,
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