
 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/4 PLE 

 

Fran Morancho López, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, 

DISPOSO: 

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat: 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria 

Extraordinària

Motiu: «Sessió extraordinària»

Data i hora 26 / d’abril / 2017 a les 13:00 

Lloc 

Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà 

 

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la 
notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat. 

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent: 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 8 de març de 2017

2. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.



3. Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3638/2017. Aprovar, si s'escau, el nou text 
del  Reglament  del  Servei  de  Proveïment  d'aigua  potable  i  clavegueram  d'aigües 
residuals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

4. Via  Pública  i  Serveis  Generals.  Expedient  4422/2017.  Notificar  a  BASE  Gestió 
d'Ingressos, si s'escau, l'aprovació de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei  
de  subministrament  d'aigua,  del  servei  de  clavegueram  i  d'altres  serveis  del  cicle 
integral de l'aigua per aplicar-les a partir de l'1 de juliol de 2017.

5. Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3626/2017. Aprovar, si s'escau, l'Ordenança 
reguladora  de  les  tarifes  del  servei  de  subministrament  d'aigua,  del  servei  de 
clavegueram i d'altres serveis del cicle integral de l'aigua per aplicar-les a partir de l'1 
de juliol de 2017.

6. Turisme. Expedient 4414/2017. Aprovació d’Ordenança municipal reguladora platges.
7. Intervenció.  Expedient  1537/2017.  Donar  compte  del  Decret  número  470/2017 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016.
8. Hisenda. Expedient 3595/2017. Modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari.
9. Hisenda. Expedient 4243/2017. Crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent 

líquid de tresoreria de conformitat amb l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per  
la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les entitats locals.

10. Intervenció.  Expedient  1537/2017.Donar  compte  del  Decret  número  470/2017d' 
Aprovació de la liquidació del pressupost de L'Ajuntament de l'exercici 2016

11. Intervenció. Expedient 4256/2017. Donar compte del Decret d'Alcaldia   número 533  
Incorporació  de Romanent  de crèdits  procedents de l'exercici  2016, modificació de 
crèdits número 4/2017

12. Secretaria. Expedient 2180/2017. Aprovació inicial, si s’escau, de la segona modificació 
del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

13. Secretaria. Expedient 2180/2017. Donar compte del canvi de nom del grup municipal 
PDeCAT.

B) Activitat de control
            Afers sobrevingut
            Mocions 

C) PRECS I PREGUNTES

Document signat electrònicament al marge.
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