AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 5 DE JULIOL DE 2018, A LES
18.00 HORES, A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de 7 de juny de 2018.

2.

Proposta d’informe favorable per al reconeixement de compatibilitat per a
l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials del
treballador de l’ajuntament Sr. J R M V.

3.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 7
promoguda per l’ajuntament per a la inclusió a la subclau 24a d’actuacions
específiques d’interès públic en el medi rural.

4.

Proposta d’adopció del model de control intern en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i
obligacions, i del control inherent al a presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventor sobre els drets i
ingressos de l’ajuntament.

A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5.

Moció que presenten els Grups Municipals del PSC, UNICAT, PDeCAT,
ERC I ICV, de rebuig a la decisió judicial d’alliberar “La Manada” i per exigir
que es continuï desenvolupament el pacte d’estat contra la violència de
gènere.

6.

Moció que presenten els Grups Municipals d’UNICAT, PDeCAT, ERC I
ICV, per donar suport i adhesió a les conclusions del primer congrés català
en defensa de l’estat de dret.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
7.

Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària del núm. 2018/235 al 2018/282.
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8.

Donar compte del Decret de l’alcaldia 2018/246, de 8 de juny, relatiu al
nomenament de nova tinent d’alcalde.

9.

Donar compte del Decret de l’alcaldia 2018/247, de 8 de juny, relatiu al
nomenament dels nova membre de la Junta de govern local en substitució
d’altri.

10. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal complementari al de
data 22-01-2018, relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de
la despesa i del deute públic emès en l’expedient d’aprovació del
pressupost per a l’exercici de 2018.
11. Informe de l’alcaldia.
12. Precs i preguntes.
El Catllar, 2 de juliol de 2018

Joan Morlà i Mensa,
Alcalde
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