
DECRET

En virtut del disposat en l'article 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de les Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de novembre, 
l'article 47.2 del Reial decret  Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  pel  qual s'aprova el  Text 
Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local,

RESOLC:

PRIMER.- Convocar sessió plenària ordinària a celebrar el dilluns 13 de novembre de 2017, 
a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del 
dia que es detalla a  continuació:

1.- Presidència

1.1.-Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora presentada per la  senyora 
Maria Rosario Grados Carrascosa.

1.2.- Aprovació, si  s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 8, de data 18 de 
setembre de 2017.

1.3.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent  nº. 9, de 
data 20 d’octubre de 2017.

1.4.- Donar compte Decrets Alcaldia, referits a recursos humans.

1.5.- Donar compte dels següents Decrets de l’Alcaldia:

- Decret Liquidació pressupost 2016.  

- Decret substitució Alcaldia.

- Decret obertura comerços en festius any 2018.

1.6.- Relació succinta de Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Règim Interior

2.1.- Presa de coneixement del canvi de nom del centre residencial per a persones de la 
tercera edat. 

2.2.- Proposta de modificació d’acord de nomenament de representant de la Corporació en 
els òrgans col·legiats. 
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3.-  Àrea  de  Joventut,  Cultura,  Educació,  Participació  ciutadana,  Agermanament  i 
Solidaritat.

3.1.- Proposta d’aprovació inicial  de les bases específiques reguladores de la convocatòria 
de  subvencions per  a  les actuacions que presentin  les entitats  i  col·lectius culturals  de 
Vilanova del Camí. 

4.- Mocions

4.1.-  Declaració  institucional  per  la  llibertat  de  les  preses  i  presos  polítics,  presentada 
conjuntament pels grups municipals d’ERC i CiU.

4.2.- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, presentada conjuntament 
pels grups municipals d’ERC i CiU.

5.- Precs i preguntes

SEGON.- Que per part de Secretaria es comuniqui a tots els regidors i regidores d’aquesta 
Corporació de la convocatòria de la sessió plenària ordinària, en temps i forma legalment 
establerta.

L’Alcaldessa Davant meu,
La Secretària Accidental

Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
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