
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/10 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 15 / de novembre / 2018 a les 19:00 

Lloc Sala de Plens 

 

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 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 1365/2018. Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre
3. Expedient 1293/2018. Adhesió de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a 

l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances de l'ACM
4. Expedient 1386/2018. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia sostenible 

(PAES)
5. Expedient 1384/2018. Modificació de Crèdit núm. 5/2018, modalitat suplement 

de crèdit i crèdit extraordinari, per aplicació del superàvit pressupostari
6. Expedient 1389/2018. Modificació de Crèdit núm. 6/2018, modalitat suplement 

de crèdit i crèdit extraordinari
7. Expedient 1390/2018. Modificació de Crèdit núm. 7/2018, modalitat suplement 

de crèdit

B) Activitat de control
8. Expedient 63/2018. Donar compte de la formalització contracte de serveis de 

neteja de les dependències municipals
9. Expedient 104/2018. Donar compte de la formalització contracte de serveis de 

neteja viària i neteja i manteniment de parcs i jardins.

 



 

10.Expedient 502/2018. Donar compte de l'informe PMP i morositat any 2018
11.Expedient 570/2018. Donar compte de l'informe relatiu a la distribució del 

superàvit de la liquidació de l'exercici 2017
12.Donar compte de les Juntes de Govern Local
13.Donar compte Decrets

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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