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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 19 d'octubre de 2017 - Hora: 18:00 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 9 de data 12 de setembre de 2017) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 21 d’agost de 2017 al dia 24 de 

setembre de 2017 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 30 de data 3 d’agost de 

2017, núm. 31 de data 18 d’agost de 2017, núm. 32 de data 5 de setembre de 2017, 

núm. 33 de data 12 de setembre de 2017) 

2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 

2.4 Donar compte expressa d’acords de la Junta de Govern Local 

2.5 Donar compte informe d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel President 

de la Corporació Local contràries als reparaments 

 

3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 

 

ALCALDIA 

 

3.1 Modificació de crèdits núm. 11/2017 del pressupost municipal de l’exercici 2017 

3.2 Modificació de l’ Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals 

3.3 Modificació de l’ Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 

Immobles 

3.4 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’ Impost sobre l’increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

3.5 Modificació de l’ Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’ Impost sobre 

construccions, instal•lacions i obres 

3.6 Modificació de l’ Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de l’ Impost sobre Activitats 

Econòmiques 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.7 Aprovació increment de l’1% de les retribucions del personal d'acord amb la llei 

3/2017 de 28 de juny de pressupostos generals de l'estat per l'any 2017 
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3.8 Aprovació increment de l'1% de les retribucions del personal del Patronat Municipal 

del Museu del Càntir d'acord amb la Llei 3/2017, de 28 de juny, de Pressupostos 

Generals de l'Estat per l'any 2017 

3.9 Modificació de la Plantilla de personal i del text refós de l’annex B, que inclou les 

fitxes descriptives de cada lloc de treball de la Corporació aprovat per acord plenari 

de data 24 de novembre de 2010  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

3.10 Aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 

festius per a l’any 2018 

 

4. Propostes Urgents 

 

4.1 Modificació de l’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la recollida, 

tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans 

 

5. Precs i Preguntes 

____________________ 


