M’escau notificar-vos el Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament núm. 24/2018 que a
continuació es transcriu:
“Vista la relació d’assumptes i llurs expedients que han de ser sotmesos a la consideració
del proper ple extraordinari.
Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, R E S O L C:
Primer: CONVOCAR sessió ORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc a la Sala
de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 13 de març de 2018, a las 20:00 hores, sota
el següent ordre del dia:
A) Part resolutiva
Àrea de l’Alcaldia
1. Aprovació acta de la sessió anterior
Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Recursos Humans
2. Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 16/2018 d’aprovació de la Liquidació
del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
3. Oferta pública d’ocupació per 2018.
4. Bases reguladores que han de regir la convocatòria de selecció de personal
funcionari interí, tècnic superior econòmic, grup A1, de l'Ajuntament d’Òrrius i la
creació d'una borsa de treball.
Àrea d’Urbanisme i Obres
5. Aprovació de la segona i ultima certificació d’obres en execució del Projecte
tècnic d’adequació de dipòsit d’aigua potable i entorn del camí de can Blanc.
6. Aprovació de la certificació de final de la direcció facultativa de l’obra:
d’Adequació de dipòsit d’aigua potable i entorn del camí de can Blanc.
7. Aprovació de l’Acta de recepció definitiva de l’obra; d’Adequació de dipòsit d’aigua
potable i entorn del camí de can Blanc.
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Àrea de Medi Ambient
8. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Òrrius,
l’Agrupació de defensa forestal de Serra de Marina i la Federació d’Adf del Maresme,
per al desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als municipis en
matèria de prevenció d’incendis forestals.

Mocions del grups municipals
9. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
10. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística
(23/2/2018).
11. Moció contra l’augment de les tarifes de l’aigua que subministra l’Agència Aigües
Ter Llobregat.
B) Activitat de control
12. Despatx oficial
C) Precs i preguntes
13. Precs i preguntes
Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de
l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els
motius que ho justifiquen.
Segon: NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre
del dia i la minuta de l’acta anterior.

El secretari,
Ferran Martori i Mas
SIGNAT electrònicament a ÒRRIUS en la data al marge indicada.
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Tercer: DONAR-NE publicitat mitjançant anunci inserit en el tauler d’anuncis de la Casa
de la Vila i en els llocs de costum.”

