DECRET NÚM. 490/2017
Assumpte: Convocatòria Ple ordinari de data 28 de novembre de 2017
Atès que segons els articles 20, apartat primer, lletra a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL), i 48, apartat primer,
lletra a), 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 (en endavant, TRLMRLC), el Ple, com a
òrgan col·legiat, existirà en tots els municipis.
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Atès que segons l’article 98 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, el Ple té
sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part,
almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor pugui
sol·licitar-ne més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d’aquest ple no
es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitat, i no es pot
incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’un ple ordinari o d’un altre extraordinari amb
més assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament.
Vist que segons els articles 21, apartat primer, lletra c), de la LRBRL, 53, apartat
primer, lletra c), del TRLMRLC, i 80, apartat primer, del ROF, correspon a l’Alcalde la
competència per convocar i presidir les sessions plenàries.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes, RESOLC:
PRIMER.- Convocar el Ple Ajuntament de la Cellera de Ter, en sessió ORDINÀRIA
per al proper 28 de novembre a les 20.00 hores, a la sala de sessions de la Casa
Consistorial, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 07/2017 de la sessió ordinària del 26 de
setembre de 2017
2.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 08/2017 de la sessió extraordinària del 25
d’octubre de 2017
3.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 09/2017 de la sessió extraordinària del 22 de
novembre de 2017
4.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 21 de setembre al 23 de
novembre de 2017
5.- Donar compte de l’informe de l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament
de la Cellera de Ter corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017
6.- Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’octubre
de 2017 d’adjudicació definitiva del contracte d’obres “Consolidació i reforma de la
coberta del pavelló municipal d’esports
7.- Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de
novembre de 2017 d’aprovació de les les bases reguladores per a l'atorgament de les
autoritzacions de venda no sedentària del mercat de la Cellera de Ter i obertura de la
convocatòria
8.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia nº427/2017 de nomenament del
representant de la corporació a l’Associació de Turisme de la comarca de la Selva
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Atès que segons l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (en endavant,
ROF), dins els 30 dies següents al de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, l’Alcalde
convocarà una sessió extraordinària a fi de prendre l’acord de fixació de la periodicitat
de les sessions plenàries.
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Proposta per modificar els preus públics per la utilització privativa o aprofitament
especial d’espais municipals.
9.- Proposta de nomenament de secretari del registre civil de la Cellera de Ter
10.-Proposta d’acord de modificació d’estatuts del consorci de les vies verdes.
11.- Proposta d’adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA sistema d’informació
territorial municipal
12.- Assumptes urgents
13.- Informacions d’alcaldia
14.- Precs i Preguntes
SEGON.- Notificar aquest acord a tot els regidors que han pres possessió vàlidament
del seu càrrec.
A la Cellera de Ter, 23 de novembre de 2017
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En dona fe,
La Secretaria Interventora
Sara Jordà Casas
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L’Alcalde
David Sarsanedas Serrat
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