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PLE/2019/17
Convocatòria de Ple
Ordinària de 28 de novembre de 2019
Diligència notificació convocatòria
Secretari

Benvolgut / Benvolguda,
Es comunica que, segons Decret núm.1094/2019, de 21 de novembre, el PLE es troba
convocat amb la finalitat de realitzar sessió ordinària el 28 de novembre de 2019, a
les 19.30 hores, a la Sala de Sessions, amb l’ordre del dia següent:

1

Lectura i aprovació de les actes anteriors

2

Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci
del Ter

Exp.núm.1103/2019

3

Aprovació de l’expedient per a la licitació del servei de
suport jurídic en matèria de personal, que inclou
l'assessorament i la gestió administrativa laboral, així
com la defensa jurídica en matèria de personal

Exp.núm.89/2019

4

Dació de compte del compliment de l’obligació de
remissió al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques de la informació sobre l’execució trimestral
(tercer trimestre de l’exercici 2019)

Exp.núm.1057/2019

5

Verificació del text refós del Pla especial urbanístic del
càmping Playa Brava

Exp.núm.1031/2019

6

Aprovació inicial de l’actualització del nomenclàtor de
carrers i numeració del municipi de Pals

Exp.núm.1088/2019

7

Assumptes urgents

8

Precs i preguntes
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Us demano que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta Corporació per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

