
 

 DECRET

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/6 El ple

 

Amadeu Benach i Miquel, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 3 / d’agost / 2017 a les 19:00

Lloc Sala de Plens
No admet participació a distància

 

SEGON.  Que  es  duguin  a  terme  els  tràmits  legals  oportuns  per  a  efectuar  la 
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

Previ.) Conferir, si s'escau, el caràcter ordinari a la sessió per suspensió de la 
sessió ordinària preestablerta no celebrada en data 20 de juliol de 2017
Amb motiu de la baixa mèdica del secretari interventor tresorer el passat 17 de juliol 
de 2017, i per manca de persona que el pogués substituir en les seves funcions, no 
va poder celebrar-se la sessió ordinària preestablerta el passat 20 de juliol de 2017.
Per la qual cosa, es proposa conferir a la present sessió el caràcter d'ordinari pels 
motius indicats.
A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Expedient 884/2017.Festes Locals Any 2018. 
3. Expedient 28/2016 Projecte elaboració del Pla estratègic de desenvolupament 

econòmic i ocupació del Baix Penedès 
4. Expedient 145/2017. Modificació de la forma de gestió del servei públic de 

mercat. 
5. Expedient 478/2017. Aprovar el nomenamnet dels membres de la Comissió 

Municipal de Delimitació del municipi de Banyeres del Penedès. 
6. Expedient 774/2017. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en 

àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal Baix Penedès i 

 



 

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
7. Expedient 861/2017. Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió al 

Consell Comarcal del Baix Penedès de la licitació agregada d'una plataforma 
destinada a la gestió per mitjans electrònics de l'activitat i procediment 
administratius. 

8. Expedient 898/2017. Aprovació de la massa salarial del personal laboral 
corresponent a l'any 2017. 

9. Expedient 960/2017. Modificació de crèdit núm. 5/2017, modalitat 
transferència de crèdits, fent ús del Fons de contingència. 

10.Expedient 823/2017 Mocio PDeCAT per rebutjar la Sentència que inhabilita 
Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. 

B) Activitat de control
11.Expedient 565/2017. Donar compte de l'Informe de Intervenció sobre 

compliment del període mig de pagament a proveïdors (PMP) 2T 2017. 
12.Expedient 514/2017. Donar compte del canvi de denominació del Grup 

Municipal "CIU" a "PDeCAT" 
13.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 
14.Donar compte dels Decrets 

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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