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Ajuntament de Castellnou de Bages
DECRET
Sobre convocatòria de la sessió ordinària del Ple municipal per al dia 18 de
desembre de 2018
Expedient 533/2018

Assabentat de la relació d’expedients preparats per la secretària de la Corporació,
assistida de la mateixa i dels membres de la Junta de Govern Local.
Vistos els articles 46 de la Llei reguladora de la Bases de Règim Local, 103 i 106 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 82, 97 i concordants
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre.
Fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 53.1.c) del TRLMC.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre
de 2018
Expedient 433/2018
3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 3 de
desembre de 2018
Expedient 522/2018
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del POUM per ampliar el
sòl urbà per a equipament esportiu a la urbanització El Serrat.
Expedient 490/2018
5. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació de les Persones Grans del Bages
Expedient 505/2018
6. Aprovació, si s’escau, de la compatibilitat del lloc de treball de l’arquitecte
tècnic amb l’activitat privada
Expedient 532/2018
7. Aprovació, si s’escau, de la designació del representant de l’Ajuntament al
Consell Escolar del centre educatiu L’Olivar
Expedient 509/2018
8. Aprovació, si s’escau, del Pressupost Municipal exercici 2019
Expedient 547/2018
9. Aprovació, si s’escau, de l’Inventari general de béns i drets de l’Ajuntament
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de setembre de
2018
Expedient 347/2018

DECRET
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PRIMER. Convocar la sessió ordinària del Ple municipal per al proper dia 18 de
desembre de 2018, a les 19:00 hores, en primera crida, i fixar el seu ordre del dia de
forma que quedi integrat pels assumptes següents:
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DECRETO

Ajuntament de Castellnou de Bages
Expedient 541/2018
10. Aprovació, si s’escau, de la xifra de població a 1 de gener de 2018
Expedient 544/2018
11. Aprovació, si s’escau, per donar suport a la decisió dels presos polítics Jordi
Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam –
moció presentada pel GM CIU
Expedient 531/2018

14. Informació dels regidors.

SEGON. Notificar aquest decret als regidors membres del Ple i publicar-ho a la seu
electrònica.
TERCER. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
davant dels jutjats contenciosos administratius o, potestativament, per mitjà de recurs
de reposició davant de l’alcalde en el termini d’un mes, sense perjudici que els
legitimats puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
Castellnou de Bages, document signat digitalment al marge.

DECRET

15. Precs i preguntes.
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13. Donació de compte dels acords presos a les sessions de Junta de Govern
Local des de la sessió plenària del 4 de setembre de 2018, dels quals ha estat
aprovada l’acta de la sessió, comprenent els adoptats a les sessions dels dies:
21 d’agost de 2018, 4 i 18 de setembre de 2018, 2, 16 i 30 d’octubre de 2018 i
13 i 20 de novembre de 2018.
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12. Donació de compte dels decrets de l’alcalde des de la sessió plenària del dia 4
de setembre del 2018, comprenent els números 2018/0159 a 2018/0234.

