Àrea de Secretaria
Unitat d’Actes
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Conforme al disposat en l'article 98.c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
HORA: 19 hores
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i del Règim Local de
LLOC: Sala de Plens
Catalunya i 81 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
SESSIÓ: Ordinària
s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, queda convocada a la
sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia 22 de
febrer de 2017 a les 19:00 hores, per a treballar els següent assumptes:
DIA: 22 de febrer de 2017

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta núm. 93 corresponent al ple ordinari de 25 de gener de 2017
2. Despatx d’ofici
3. Aprovació de l’actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici
2017
4. Aprovació de l’establiment del servei públic de gestió dels Casals Infantils. (d’estiu i
nadal)
5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació
volumètrica de l’Asil Hospital
6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdit extraordinari
7. Aprovació de l’acord de la delegació i revocació parcial de funcions en la Diputació de
Barcelona mitjançant el seu Organisme Autònom de Gestió Tributària.
8. Aprovació del calendari fiscal de la tarifa tercera, relativa al mercat setmanal no
sedentari dels dissabtes.
9. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats.
10. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al
compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de
pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2016.
11. Donar compte execució pressupost exercici 2016, quart trimestre
12. Informes de l’alcaldia
13. Mocions
14. Precs i Preguntes
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar en la
Secretaria de la Corporació.
La Garriga 17 de febrer de 2017
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