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DECRET DE CONVOCATÒRIA DE PLE

DISPOSO:
Efectuar la següent convocatoria de PLE:
Com a membre del Ple de la Corporació Municipal, mitjançant aquesta, us convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc a la
sala de sessions de l'Ajuntament, el proper dia 10 d’abril de 2014, a les 19,00 h. en primera convocatòria, si no existeix
quòrum suficient s’entendrà convocada automàticament a la mateixa hora dos dies després, per tal de tractar els
assumptes relacionats al següent
ORDRE DEL DIA :
1.- Proposta d'aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Comunicacio d’acords de la Junta de Govern i decrets Alcaldia.
3.- Comunicació de decret d’aprovació de la modificació del pressupost núm. 1 del pressupost de 2013.
4.- Comunicació de decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de 2013
5.- Comunicació de decret de l’Alcaldia de comunicació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del marc
pressupostàri 2014-2017.
6.- Proposta d’acord transaccional entre l’ajuntament d’Alcarràs i Construcciones y Contratas Novex, sl en relación al
recurs contenciós-administratiu abreujat núm. 631/2012
7.- Comunicació de sol.licitud de revisió de ponència de valors cadastrals de carácter general per l’any 2015, d’urbana i
d’edificacions en rústic.
8.- Moció en defensa de les escoles municipals de música.
9.- Finalització del conveni establert amb l’entitat Orfeó Lleidatà per la prestació del servei de música i aprovació de l’inici
d’expedient de contractació de la concessió del servei d’escola de música de la comunitat de municipis.
10.- Proposta d’aprovació definitiva del reglament regulador del sistema de sanejament dels polígons industrials al
terme municipal d’Alcarràs,
11.- Comunicació d’aprovacions definitives de disposicions generals.
12.- Modificació de la figura de reducció de la multa per pagament avançat prevista a l’ordenança de civisme.
13.- Resolució de subvencions per atendre la liquidació de l’impost de plusvalua en tramissions derivades de dacions en
pagament d’hipoteca.
14.- Adhesió al canal empresa de l’Administració Oberta de Catalunya i aprovació d’ordenances generals tipus
establertes per la Diputació Barcelona.
15.- Aprovació de projectes d’autoprotecció de centres municipals en aplicació del decret 82/2010, de 29 de juny.
16.- Escrits oficials i instàncies.
17.- Precs i preguntes.

Manifestant-li que, d'acord amb l'art. 84 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, resten a la seva disposició per a la seva
consulta i examen, els expedients relacionats a l'ordre esmentat. En cas de no poder-hi assistir, li demano que ho
comuniqui amb antelació suficient.
Ho mana i signa l’Alcalde-President de la qual cosa, dono fe.
Alcarràs, a 4 d’abril de 2014.
L'ALCALDE

Miquel Serra i Godia.

Dono fe
El Secretari.

