Ajuntament
de
Cabanelles
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ
DATA 14 DE FEBRER DE 2017

PLENÀRIA

ORDINÀRIA

DE

Convocatòria: PLE MUNICIPAL
Núm.: 1.2017
Sessió: ORDINÀRIA
Dia: 14 DE FEBRER DE 2017
Hora: 20:00 h.
Lloc: SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
Se us convoca a l'acte a dalt indicat per a tractar dels següents
assumptes:
ORDRE DEL DIA

NIF P-1703400-J

01.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de
novembre de 2016, i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 13 de
desembre de 2016.
02.- Comunicacions a l’Alcaldia.
03.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia, del núm. 108/2016 al 14/2017,
ambdós inclosos.
04.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre morositat, PMP i
execució del pressupost 4RT-2016.
05.- Proposta d'acord de ple per aprovar provisionalment la modificació
núm. 4 de les normes subsidiàries de Cabanelles.
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07.- Proposta d’acord de ple per a determinar el mitjà preferent de
notificacions de convocatòria d'òrgans col·legiats als regidors
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06.- Proposta d’acord de ple per a l’aprovació del pla estratègic de
subvencions del municipi de Cabanelles per l’exercici 2017.

09.- Assumptes urgents.

08.- Proposta d’acord de ple per a l’aprovació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1.2017.

10.- Precs i preguntes.
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Martí Espigulé i Vallmajó
Alcalde-President
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