Per la present se’l convoca a la sessió de:
P l e 2017/3
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala d´actes

Dia: 30/03/2017
Hora: 19:30:00

i amb el següent

ORDRE

DEL

DIA

1.- ACTA.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
 Informacions d’alcaldia
3.- ASSABENTATS.
 Decrets de l’Alcaldia
 Acords de la Junta de Govern Local
 Liquidació exercici 2016
 Modificació pressupostària expedient 1/2017 per incorporació de romanents.
 Informe d’intervenció del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
previsió compliment regla despesa liquidació exercici 2017 (PEF 2016-2017)

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
4. Aprovació inicial ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a estudis, Pg Am 2017/389
5. Aprovació inicial del projecte Ampliacions, millores i renovacions a les xarxes municipals d'abastament
d'aigua potable, Pg Am 2017/214 II
6. Aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 - Expd.: 2017/291
7. Implantació d'un tram de carril bici i de millores en la mobilitat viària al nucli urbà, Pg Am 2017/391
MOCIONS
8. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, Pg Am 2017/397
9. Moció d'ERC-AM referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge, Pg Am 2017/350
10. Moció d'ERC-AM referent a la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de
les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, Pg Am 2017/354
11. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde president,
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