Òrgan competent:
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Assumpte:

Convocatòria de 'Ple ordinari Setembre'

DECRET
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Convocatòria del Ple ordinari de la Corporació, dimecres 5 de
setembre, a les 16.30h a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila.

Fets
Atès que en virtut de l’acord de Ple de 21 de març de 2018, es va
determinar que les sessions plenàries amb caràcter ordinari tindran lloc el
primer dimecres no festiu de cada tres mesos, i que en cas de ser el
primer dimecres que correspongui celebrar un Ple ordinari festiu aquest es
traslladarà al dimecres següent del mateix mes.
D’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el règim de
sessions acordat,

En conseqüència, RESOLC:
Convocar la següent sessió del Ple de la Corporació amb el detall i ordre del
dia que figuren a continuació
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Maria Carmen Amenós Fabregat
Secretari/ària: Antoni Garcia Jimenez
Dia: 5 de setembre de 2018
Hora d'inici: 16:30
Lloc: Sala d'actes

Convocats
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Sra. Maria Rosa Verdura de Juan
Sr. Ramon Ninot Aloy
Sr. Joan Fabregat Benach
Sra. Joanna Jareño Mendieta
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ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de la Corporació, de data 6 de
juny de 2018
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 15 de
2018
ALCALDIA
3. Proposta d'aprovació, si s'escau, del Compte General de la Corporació,
exercici 2017
4. Aprovació dels padrons fiscals de l'impost sobre activitats econòmiques
2018 i, subministrament d'aigua potable a domicili, primer semestre exercici
2018
5. Proposta al Ple d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 032018/SC-CE, del pressupost vigent
INTERVENCIÓ
6. Informació dels pagaments realitzats els mesos de maig, juny i juliol 2018
MOCIONS
PRECS I PREGUNTES
7. Precs i preguntes
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 MARIA CARME AMENOS i FABREGAT el dia 01/09/2018 a les 20:18:29

