Ajuntament

de Pardines

CONVOCATORIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARDINES
Senyors/es,
Em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple, que se celebrarà en primera
convocatòria el proper dimarts dia 27 de desembre de 2016 a les 19:00 hores de la tarda, a la
seu de l’Ajuntament, Plaça del Pedró núm. 7 de Pardines, i en segona convocatòria el mateix
dia una hora més tard.
En tot cas es tractaran els punts inclosos al següent
Ordre del dia:
1. Contractació menor, per urgència, de l’arrendament del servei d’abastament d’aigua
2. Adhesió al contracte derivat 2015.05 de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).
3. Donar compte de l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals
4. Aprovació les retribucions de l’Alcaldia a partir de 2017
5. Donar compte de l’organització del personal a partir de 2017
6. Aprovació de la modificació de l’amortització parcial anticipada del préstec ICO concertat
amb l’entitat financera Bankia
7. Sol·licitud de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau municipal
8. Donar suport a propostes d’altres Administracions i entitats: Moció de suport al
Referèndum, al procés Constituent i als ens locals i electes investigats per processos
relacionats amb la Sobirania.
9. Informacions d’Alcaldia.
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.
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