AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 97/2019
Descripció.: Sessió 2/2019. Ple ordinari 01.04.2019

ANUNCI
Convocar una sessió ordinària del Ple de la Corporació el proper dia 1 d’abril de 2019,
a les 19:00 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia, que aprovo
íntegrament, 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 dos dies després.
ORDRE DEL DIA:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals en motiu de les
Eleccions a les Corts Generals.
3. Aprovació del destí del superàvit pressupostari i aplicació de l’article 12.5 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 3_2019. Modalitat
suplement de crèdit.
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4_2019. Modalitat crèdit
extraordinari.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Part de Control i Informes:
8. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
9. Donar compte de l’informe d’intervenció i la informació a què es refereix l’article
218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per l’anualitat 2018.
10. Donar compte de l’informe del 4t trimestre del 2017 del període mitjà de
pagament, segons el Real Decret 635/2014, del 25 de juliol.
11. Informes d’alcaldia.
12. Precs i preguntes.
Si no existeix quòrum en primera convocatòria, s’entendrà reiterada amb el mateix ordre
del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia, pot consultar-se en
la secretària de la Corporació.
La secretària,
Esther Garrido Hernández
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