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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 1 d’octubre 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.- Comunicació d’acords de la junta de govern i decrets Alcaldia.
3.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana condicionada a la reducció dels valors cadastrals sol.licitada per a l’exercici de 2015.
4.- Aprovació dels comptes generals de 2013 i rectificació de l’inventari de béns.
5.- Sol.licitud ampliació termini de reintegrament dels saldos negatius de la participació dels tributs de l’estat dels anys
2008 i 2009.
6.- Comunicació d’aprovacions definitives de disposicions generals: Reglament del Servei d’aliments Lo Cistell i
modificació de l’Ordenança general de preus públics per bonificació famílies nombroses de l’escola bressol.
7.- Conveni marc de cooperació entre municipis i altres entitats per a la promoció del Camí Ignasià Loiolà- Manresa.
8.- Comunicació del resultat del procés previ per a la provisió de dues places d’agents de la policia local.
9.- Proposta d’aprovació del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública
10.- Modificació de l’ordenança de convivència i civisme.
11.- Escrits oficials i instàncies.
12.- Precs i preguntes.
Nota: En virtut de l’acord del Ple del dia 19/06/2014, s’annexa: -Esborrany de l’acta de la present sessió en format paper a tots els regidors; i
de les copies de les actes del Ple de les sessions anteriors i de les Juntes de Govern en format paper als regidors portaveus de cada grup
municipal; i per correu electrònic a la resta de regidors. (acord del Ple del 19/06/2014).

Manifestant que, d'acord amb l'art. 84 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, resten a la seva disposició dels regidors per
a la seva consulta i examen, els expedients relacionats a l'ordre esmentat. En cas de no poder-hi assistir es demana que ho
comuniqui amb antelació suficient.
Ho mana i signa l’Alcalde-President de la qual cosa, dono fe.
Alcarràs, a 24 de setembre de 2014.
L'ALCALDE

Miquel Serra i Godia.

Dono fe
El Secretari.

