
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2019/2 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària
Motiu: «Aprovació d'acords urgents que no poden esperar al 
Ple ordinari»

Data i hora 7 / de febrer / 2019 a les 19:00 

Lloc SALA DE PLENS 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2019 per transferència entre 

diferent capítol
2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2019 per majors ingressos
3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del 

servei d’escola bressol (aprovació provisional)
4. Aprovació dels honoraris per a la direcció de les obres d’arranjament del camí 

d’accés al cementiri de Vilalba Sasserra
5. Aprovació de la factura corresponent a les obres de Pavimentació del Camí 

de la Ronda Autopista
6. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 2018-221 de 31 de desembre relatiu a 

l’adjudicació del contracte d’obra d’arranjament del camí d’accés al cementiri
7. Proposta d’acord al Ple de convocar concurs Obert per a l’execució de les 

obres de REFORMA I REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA DE 
VILALBA SASSERA d’acord amb les clàusules administratives aprovades en 
Sessió de Ple municipal de 7 de febrer de 2019 de les clàusules tècniques 
especificades al projecte tècnic aprovat definitivament per aquest Ajuntament 
de REFORMA I REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA DE VILALBA 
SASSERA redactat pel Tècnic Sr. Ernest Taberner Cortell col núm. 72400-9 .

8. Proposta acord d’aprovació de les bases clàusules generals, particulars i 
tècniques pel concurs Obert, per a l’execució de les obres “OBRES DE 
REFORMA I REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA DE VILALBA 
SASSERRA”.

B) Activitat de control
9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 181 al 222 del 2018 i del 1 al 

20 de 2019 (ambdós inclosos)

 



 

10.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-013, relatiu a la contractació 
amb caràcter d'urgència a Agnès Collgros Fernandez per a substitució de la 
Marta Pastells Colomer a la Llar d'Infants el Cucut

C) Precs i preguntes
11.Qüestions sobrevingudes
12.Precs i preguntes
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