EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

C I U TAT D ’ A M P O S TA

CONVOCATÒRIA
Us convoco a la sessió extraordinària urgent que durà a terme el Ple d'aquest
Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 2 de juliol de 2015 i
a la mateixa hora del dia 6 de juliol en segona; en cas de no poder-se celebrar en
primera per manca de suficient nombre de senyors membres. El motiu de
l’extraordinarietat i de la urgència de la data de celebració del Ple està motivat per la
necessitat d'aprovar la modificació pressupostària per poder realitzar l'obra consistent en
la construcció d'un bloc de nínxols. Aquesta convocatòria es convoca, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 de juny de
2015.
2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del número 826 a 1137, de 2015.
3. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal
4. Verificació del text Refós de la Modificació Puntual número 35 del POUM «
Inclusió de l'ús comercial en establiment mitjà a la subzona 13b1 Valletes i
Modificació de la regulació particular de l'ús d'aparcament «
5. Deixar sense efectes l'acord de cessió de terrenys per la construcció d'un nou CAP
6. Aprovació de l'expedient número 12 de modificació del pressupost per crèdits
extraordinaris
7. Aprovació de la relació de les factures relatives a contractes menors en que no s'ha
seguit procediment
8. Expedient número 10 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
9. Expedient número 11 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
10. Aprovació de subvencions de cultura 2014
11. Donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre de 2015

Amposta, a 30 de juny de 2015.
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