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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/18

El ple

Diana Morant Ripoll, EN QUALITAT DE PRESIDENTA D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSE:
PRIMER. Que es convoque la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Extraordinària
Motivació urgència

Punt. 3.- La urgència deriva per complir el termini per a la remissió
de compte que a data actual ja ha transcorregut, sent convenient
la rendició de les mateixes a la major agilitat possible, a l'efecte
d'evitar les conseqüències quant a la participació en els ingressos
de l'Estat i l'obtenció de subvencions.
Data i hora

28 / d’octubre / 2019 a les 9:30

Lloc

Saló de Ple
No admet participació a distància

SEGON. Que es duguen a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Ratificació de la inclusió de les propostes en l'ordre del dia. (art. 71 ROPLE).
2. Expedient 24261/2019. Planificació Pressupostària
3. Expedient 13877/2019. Tancament i liquidació del pressupost
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Punt. 2.- El termini per a presentar l'acord al que es refereix el punt
2 finalitza el dia 28 d'octubre de 2019, havent-se concedit per part
del Ministeri un termini molt breu per a la preparació de la
documentació corresponent.
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Tipus de
convocatòria

Número: 2019-7072 Data: 23/10/2019

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
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