CONVOCATORIA
Pel present es convoca als senyors de la Corporació Municipal per a la
celebració de sessió ordinària que tindrà lloc el proper dia DEU DE JULIOL de
2017, a les 19,00 Hores i en el saló d’actes de la Casa de la Vila, a l’objecte de
tractar dels següents assumptes:
01 Aprovació acta sessió ordinària de 27.03.17 i acta sessió extraordinària de
3.05.17.
02 Donar compte de l’informe d’avaluació en compliment dels objectius
contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, d’execució del pressupost corresponent
al 1r. Trimestre 2017.
03 Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció del compliment del període
mitjà de pagament, calculat d’acord al Reial decret 635/2014, corresponent al
primer trimestre 2017.
04 Donar compte de l’expedient de modificació de crèdit per incorporació dels
romanents de crèdit de l’exercici 2016, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data
10 d’abril de 2017.
05 Proposta festes locals per a l’any 2018.
06 Proposta aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pedret i
Marzà i el senyor Santiago Comas Pujol.
07 Proposta acceptació renúncia del senyor Daniel Valencia i Garcia com a
regidor de les àrees d’Hisenda, Infraestructures i Serveis municipals.
08 Proposta de l’Alcaldia de modificació de la composició de les àrees o
regidories en que s’estructura l’organització del govern municipal.
09 Proposta nomenament de nou representant de l’Ajuntament de Pedret i
Marzà dins el Consorci Localret.
10 Assumptes urgents.
11 Precs i preguntes.
Pedret i Marzà, 5 de juliol de 2017
L’ALCALDESSA ,
Natàlia Amiel i Bruguera
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