
 

Resolució d’Alcaldia

Expedient núm.: 630/2017

Assumpte: Convocatòria de sessió ordinària del Ple 9-3-2017

Data d’iniciació: 2 de març de 2017

 
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vista la relació d'expedients conclosos disposats pel secretari, assistit pel mateix i 
de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  82  del  Reglament  d'organització, 
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals  aprovat  pel  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en Saló de sessions el dia 9 
de març de 2017 a les 20:00 hores, en primera convocatòria.

SEGON. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1.1 Proposta  d’aprovació  de  l’esborrany  de  l’acta  de  les  sessió  plenària  núm. 
1/2017, de data 31 de gener de 2017.

1.2 Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i 
Unió “CiU” pel de Grup Municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT” de Constantí. 
Expedient 628/2017.

RECURSOS HUMANS

1.3 Proposta d’aprovació de l’equiparació salarial dels funcionaris interins del cos 
de Policia Local de l’Ajuntament de Constantí. Expedient  2193/16.

1.4 Proposta  de  reconeixement  de  compatibilitat  al  Sr.  Chrístian  Twose  García, 
personal laboral al servei d’aquesta administració, per desenvolupar activitats 
privades per compte propi. Expedient 471/17

SERVEIS TÈCNICS

1.5 Proposta d’aprovació del conveni urbanístic entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Constantí i l’empresa Tradilo Inversiones, S.L., 
en  relació  amb l’execució  de  la  infraestructura  de  connexió  dels  sectors 
industrials de Constantí amb la carretera TV-7211. Expedient 575/17.



 

1.6 Proposta d’aprovació del conveni urbanístic entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Constantí, el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i l’empresa IOSA Inmuebles, S.L., en relació amb l’execució de la 
infraestructura  de  connexió  dels  sectors  industrials  de  Constantí  amb  la 
carretera TV-7211. Expedient 737/16.

SUBVENCIONS

1.7 Proposta  d’aprovació  de  les  Bases  per  a  la  concessió  d’incentius  a  les 
empreses i  nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació, any 2017 i 
2018. Expedient 570/2017.

SERVEIS ECONÒMICS

1.8 Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, dels criteris 
de  la  dotació  per  insolvències  i  de  l’informe  d’estabilitat  pressupostària. 
Expedient 528/2017.

ALCALDIA

1.9 Proposta d’aprovació del canvi de dedicació parcial d’un membre de l’equip de 
govern. Expedient 626/2017.

1.10 Donar  compte dels  Decrets  dictats  per  aquesta  Alcaldia  des de  la  darrera 
sessió ordinària celebrada per aquest Ple.

MOCIONS

1.11 Moció que presenta el  Grup Municipal  d’ERC, sobre la sobirania energètica. 
Expedient 663/2017.

1.12 Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  d’ERC,  sobre  l’acollida  immediata  a 
Catalunya de persones refugiades i migrants. Expedient 664/2017

1.13 Moció que presenta el Grup Municipal d’UpC, sobre l’estalvi de paper i de tòner 
a l’Ajuntament de Constantí, com a mesura ecològica. Expedient 674/2017.

PRECS I PREGUNTES

Així ho disposa i signa l’Alcalde, en el dia de la data.
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