AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Ajuntament de Campelles
Regidors/es
17534 – Campelles
Convocatòria
Sessió: Ple ordinari
Data: 25 d’agost de 2017
Hora: 18:00 hores
Lloc: Local Social del Baell
En compliment del que disposa l’article 80.3 del Real decreto 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, per la present us convoco
al Ple extraordinari, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Ratificació de la Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la segona certificació de l’obra de
pavimentació del carrer del Serrat de la Creu, inclosa al PUOSC-PE Diputació de Girona,
Proposta d’aprovació de la modificació dels estatuts reguladors del CEINR.
Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n trimestre de 2017.
Donar compte de la tramesa de l’Informe d’execució del 2n. trimestre del Pressupost
2017 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Aprovació del Compte General de 2016.
Seguiment de la gestió municipal
Precs i preguntes

Sou pregats de comunicar amb antelació suficient a l’Alcaldia qualsevol impediment per a la vostra
assistència a la sessió que, en cas de manca del quòrum suficient que regula l’article 98.c) del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, se celebrarà en segona convocatòria el següent dia hàbil a la mateixa hora.
L’alcalde,
Joan Dordas Riu
Campelles, 22 d’agost de 2017
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