
SR./A.: 

Poso en el vostre coneixement que l’Alcalde en funcions (Decret 1067/2017), Senyor 
Francisco Palacios Garcia, ha convocat  mitjançant  Decret núm. 1068/2017,  de 18 
d’octubre, PLE EXTRAORDINARI I URGENT. 

“En  compliment  d’allò  establert  en  l’article  79  del  Reglament  d’Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat pel RD. 2568/86, de 28 de  
novembre,  article  45  del  ROM  de  l’Ajuntament  de  Vilanova  del  Camí,  i  demès  
legislació concordant, pel que fa a les sessions extraordinàries urgents,

RESOLC:

PRIMER.- Convocar sessió plenària extraordinària i urgent a celebrar el divendres dia 
20 d’octubre, a les 9:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb els  
assumptes i l’ordre del dia, que es detalla a continuació: 

I.- PRESIDÈNCIA 

I.I.-  PRONUNCIAMENT  DEL  PLE  SOBRE  EL  CARÀCTER  URGENT  DE  LA  
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

II.- ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR 

II.I.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ  PROVISIONAL DE  LA MODIFICACIÓ  DE  LES  
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018.

II.II.-  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  INICIAL  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  PER 
TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES.

SEGON.-  Que per  part  de Secretaria  es comuniqui  a tots  els  regidors i  regidores  
d’aquesta Corporació de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària i urgent.”

La qual cosa poso en el vostre coneixement, als preceptius efectes de comunicació de 
la referida sessió, agraint-vos d’antuvi ens comuniqueu, en el cas de no poder assistir,  
la vostra absència. 

La Secretària Accidental
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