Ajuntament
de Pardines
EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa
públic que, per Decret d’Alcaldia 72/2017, s’ha convocat sessió ordinària del Ple la
corporació, que es farà al despatx d’alcaldia de la casa consistorial el proper dia 16 de maig
de 2017, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i hora més tard, en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aprovació de les actes anteriors núm. 1/2017 i 2/2017.
Donar compte de la correspondència oficial més rellevant rebuda a l’Ajuntament.
Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia.
Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r trimestre 2017 al MINHAP.
Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r trimestre 2017 al MINHAP.
Donar compte de la tramesa del seguiment del Pla d’ajust del 1r trimestre 2017 MINHAP.
Adjudicació del contracte menor per l’execució de l’obra de condicionament del magatzem
municipal anomenat el Purgatori.
Adjudicació del contracte menor per l’execució de l’obra d’adequació i millora del camí de
Can Nofre i del Camí de l’Orri.
Aprovació de l’Addenda 2017-2018, del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès i
Agència de Desenvolupament del Ripollès per al manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia, Prioritat 2.
Aprovació de la modificació del conveni de delegació de competències per a la prestació
del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès.
Donar suport a propostes i mocions d’altres Administracions i entitats.
12.1. Adhesió a la sol·licitud d’atorgament de la creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i
Numismàtic de Ripoll
Mocions d’urgència.
Informacions d’Alcaldia.
Suggeriments, preguntes e interpel·lacions.

De conformitat amb el que estableix l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, la sessió serà pública.
L’alcaldessa,
Núria Pérez i Desel
Pardines,
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