
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2019/5 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 11 / d’abril / 2019 a les 19:00 

Lloc SALA DE PLENS 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 17 de gener, de 

la sessió extraordiària del 7 de febrer, de la segona sessió extraordinària del 7 
de febrer i de la sessió extraordinària del 2 d'abril de 2019.

2. Proposta d’acord sobre la distribució de la compensació econòmica a favor 
dels ajuntaments entre determinats càrrecs electes locals pel 2019 d’acord 
amb la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals per a l’any 2019 PRE/811/219

3. Exp.206/2019. conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

4. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 38-2019 de 5 de març relatiu a 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’arranjament del camí 
d’accés al cementiri a PRYCSA

5. Ratificació del Decret d'Alcaldia de la liquidació del pressupost general de 
2018

B) Activitat de control
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-33, relatiu a la contractació 

amb caràcter d'urgència a Cesar Paleo Doce per a substitució a en Marc 
Torras Bosch, conserge de l'escola Trentapasses

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-36, 2019-62 relatiu a la 
contractació amb caràcter d'urgència a Rosa Busquets Masagué per a 
substitució a Na. Antonia Clajer Martinez i a na Silvia Diaz Garcia, netejadora 
espais ensenyament

8. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del núm. 21 al núm. 68 de 2019.

C) Precs i preguntes

 



 

---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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