ORDRE DEL DIA de la sessió ORDINÀRIA a celebrar pel PLE DE l’AJUNTAMENT el dia
28 de juny de 2022, a les 21.00 hores.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 26 de maig de
2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2022. -

4.- Donar compte de la relació mensual de les operacions del compte 413 «Creditors per
operacions meritades».-

Estat d'elaboració: Original

5.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 397/2021, de 18 de maig, d’aprovació de la
liquidació del Pressupost General de l’AJuntament, corresponent a l’exercici de 2021.6.- Aprovació de la cancel·lació total anticipada del préstec per un import d’1.300.000,00 Euros
formalitzat amb el Banco de Sabadell, S.A.7.- Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 24, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música.8.- Aprovació del Compte de gestió i recaptació de l'any 2021.9.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2022.10.- Aprovació de la pròrroga de la cessió d’ús de la finca de propietat municipal situada a
l’Avinguda Sant Andreu, núms. 76-78 (Can Morera) i de la cessió d’ús en precari a favor de l’
associació Agrupament Escolta l’Esclat d’un lloc a l’espai Labandària situat a l’Avinguda
Jaume Brutau, 4.11.- Declarar desert el procediment de contractació de la concessió de l’explotació del bar
ubicat a la piscina municipal de Sant Andreu de Llavaneres, per no haver-se presentat cap
oferta.12.- Aprovació de la modificació dels articles 9.2 i 47 de l’Acord de matèries comunes de
condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament (2019-2022).-

Origen: Origen administració
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A) Resolucions de l’Alcaldia i Regidors-Delegats.-

Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

3.- Control i fiscalització dels òrgans de govern:

13.- Resolució del procediment de revisió d’ofici dels acords del Ple de l’Ajuntament de dates
19 de juny de 2015, de 29 de desembre de 2015 i de 30 de gener de 2018, d’aprovació del
règim d’assistències dels membres electes, i dels actes d’autorització, disposició, obligació i
ordenació de pagament derivats dels esmentats acords.14.- Resolució del procediment de reintegrament de les quantitats satisfetes al senyor J.M.B. i
al senyor A.S.M. com a conseqüència dels acords plenaris de 19 de juny de 2015, 29 de
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desembre de 2015 i de 30 de gener de 2018, d’aprovació del règim d’assistències dels
membres electes.15.- Moció del Grup Municipal de MOVEM LLAVANERES de suport al 28J Diada per
l’alliberament afectiu, sexual i de gènere.16.- Proposta del Grup Municipal d’ERC, de declaració institucional per la llibertat dels presos
polítics.17.- Preguntes del Grup Municipal de MOVEM LLAVANERES.18.- Preguntes del Grup Municipal de JUNTS PER LLAVANERES.19.- Prec del Grup Municipal del PP.-
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21.- Presa de coneixement de la renúncia formulada per la senyora María José Cano Cáceres
a la condició de regidora de l’Ajuntament.-

Codi Segur de Validació

22.- Proposició presentada per L’A.E L’ESCLAT per un compromís entre l’Ajuntament de
Llavaneres i L’A.E L’ESCLAT a l’empara de l’article 9.8 del R.O.M. per un local definitiu.-

Estat d'elaboració: Original

23.- Informes.Sant Andreu de Llavaneres, a data de la signatura electrònica.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

Joan Mora i Buch

Josep Lluís Valentín Martínez

Origen: Origen administració

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

20.- Precs del Grup Municipal de JUNTS PER LLAVANERES.-
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