Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/13

PLE

Fran Morancho López, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / de setembre / 2019 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:

Número: 2019-2368 Data: 05/09/2019

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

DECRET

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 10 de juliol de 2019
2. Donar compte dels decrets del número 1675 al 2230 de l'any 2019
3. Intervenció.Expedient 10063/2019. Aprovar, si escau, la proposta de
l’expedient de modificació de crèdits número 9/2019, concessió de
suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i
redistribució del projecte de despesa associat. (PLE)
4. Intervenció. Expedient 9648/2019. Donar compte al Ple de la Informació del
2n trimestre 2019 sobre l’acompliment de terminis previstos a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat (PLE).
5. Hisenda. Expedient 7177/2019. Aprovar, si s’escau, el reconeixement
extrajudicials de crèdits per a fer front a les despeses del Conveni de recollida
d’animals abandonats del 2018 i les ajudes als usuaris del centre obert per a
les activitats esportives d’estiu del 2018. (PLE)
6. Impuls Econòmic. Expedient 10489/2019. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores i la convocatòria del II Concurs de guarniment de balcons i
façanes amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel
de Mont-roig del Camp 2019
7. Afers sobrevinguts
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DECRET

8. Mocions

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---
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