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COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
COMISIÓN DE HACIENDA, COORDINACIÓN JURÍDICA, INSPECCIÓN
GENERAL Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Per orde de la presidència, vos
convoquem a la sessió de la damunt
dita comissió que tindrà lloc a la Sala
de Comissions de la casa
consistorial, en la data, hora i amb el
caràcter assenyalats, en la qual es
tractaran els assumptes continguts
en l’orde del dia que s’indica a
continuació.

En cumplimiento de lo ordenado por
la presidencia, se le convoca a la
sesión de la comisión citada que se
celebrará en la Sala de Comisiones
de la casa consistorial, en la fecha,
hora y con el carácter indicados, en la
cual se tratarán los asuntos
contenidos en el orden del día que se
expresa a continuación.

SESSIÓ / SESIÓN EXTRAORDINÀRIA / EXTRAORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 10:30

8 de maig de 2018 / 8 de mayo de 2018

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.

ASSUMPTE / ASUNTO
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI

SERVICIO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO

1

Proposa donar compte de la relació de conceptes i
subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit
zero durant el primer trimestre de 2018. (Núm. expedient
E-05501-2018-000001-00) Quedar assabentat

Propone dar cuenta de la relación de conceptos y
subconceptos de ingresos y gastos creados con crédito
cero durante el primer trimestre de 2018. (Núm.
expediente E-05501-2018-000001-00) Quedar enterado

2

Proposa aprovar la 3ª modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost
2018. (Núm. expedient E-05501-2018-000011-00)
Aprovat

Propone aprobar la 3ª modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos del
presupuesto
2018.
(Núm.
expediente
E-05501-2018-000011-00) Aprobado
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