RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament
Fets:
1. Per acord del Ple d’aquest Ajuntament es va acordar establir que les sessions ordinàries del
Ple municipal tindran lloc el darrer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 19:00 hores, a la
sala de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. Així mateix, també es poden celebrar
sessions extraordinàries quan ho decideix el President o quan ho demana la quarta part del
nombre legal de membres de la Corporació.
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos, constant en
aquests la motivació que justifica la seva inclusió en l’ordre del dia de la present sessió.
Fonaments de dret:

14/03/2022 Secretari

- Article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1,
80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
1. Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 17 de març de
2022, a les 19.00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos
en el següent ordre del dia:
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Sergi Ribas Beltrán
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A.- Part dispositiva.
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'any 2022.
Increment del 2% del conceptes retributius dels empleats públics aprovat en data
28.12.2021 per la Llei 22/2021 i publicat al BOE en data 29.12.2021 i amb efectes
de 1 de gener de 2022.
Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació del servei de neteja i gestió
de residus associada, dels edificis d’ús municipal de Sant Celoni i la Batllòria.

2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
El secretari

Raül García Ramírez
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