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4. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número
03/2019.
5. Donar compte del decret de modificació de les Delegacions Especifiques dels
Regidors/es de la Corporació.
6. Donar compte del decret de modificació de les celebracions de les Juntes de
Govern Local.
7. Proposta modificació moció relativa a l'Establiment de la periodicitat dels plens.
(canvi d'hora).
8. Proposta de nomenament del director i sotsdirectors de l'emissora municipal Ràdio
Sallent.

Metadades

Url de validació

68b04c0da3c4422696aad5534442f7d1001

Alcalde

Codi Segur de Validació

18/07/2019

Pàgina web de validació de signatura:
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3. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2019.

Signatura 1 de 2

2. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018.

Oriol Ribalta
Pineda

1. Examen i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple d'organització de
l'Ajuntament del dia 01 de juliol del 2019.

Secretari
Accidental

ORDRE DEL DIA

18/07/2019

En ús de les atribucions que em confereix l'article 80 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us convoco a la sessió del Ple de
l’Ajuntament de caràcter Ordinaria que tindrà lloc el 24 de juliol de 2019, a les 21:00
hores, en primera convocatòria. Si no es reunís el quòrum d'assistència de la majoria
absoluta dels seus membres es constituirà en segona convocatòria, a la mateixa hora,
dos dies després de l'assenyalada per la primera, amb el següent:

Josep Fernandes
Rodriguez

CONVOCATÒRIA

9. Proposta aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l'Ajuntament de Sallent per la tramitació del pla especial urbanístic autònom del
projecte constructiu del dipòsit de 2.000m3 de l'ETAP del sistema d'abastament
d'aigua en alta Bages-Llobregat.
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L'ALCALDE,

Perquè en prengueu coneixement
EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)

Alcalde

Metadades

Sallent, 18 de juliol de 2019.
18/07/2019

68b04c0da3c4422696aad5534442f7d1001

14. Precs i preguntes.
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Url de validació

13. Seguiment i control.

Oriol Ribalta
Pineda

Codi Segur de Validació

Secretari
Accidental

Pàgina web de validació de signatura:

Signatura 1 de 2

12. Proposta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya de dues festes locals per l'any 2020.

18/07/2019

11. Proposta resolució de l'al·legació presentada i aprovació provisional de la
Modificació Puntual número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Sallent en l'àmbit de Plans de la Sala.

Josep Fernandes
Rodriguez

10. Proposta aprovació annex I al conveni gestió operació "El geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages" - Cofinançat pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

