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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/5

El ple

Amadeu Benach Miquel, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Data i hora

29 / d’abril / 2021 a les 19:00

Lloc

Sala Virtual
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat»

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 1185/2017. Modificació del pacte 19è del Conveni Únic entre
diversos ajuntaments, el Consell Comarcal del Baix Penedès i EcoBP,
descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es presten
els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus
municipals
3. Expedient 358/2021. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
4. Expedient 341/2021. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 3/2021
del pressupost en vigor, modalitat Suplement de Crèdit i Crèdit Extraordinari
5. Expedient 319/2021. Aprovació de l'expedient de Reconeixement Extrajudicial
de Crèdits número 2/2021
6. Expedient 255/2021. Moció presentada pel grup municipal de Junts per
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DADES DE LA CONVOCATÒRIA

C) Precs i preguntes
---
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B) Activitat de control
10.Expedient 31/2021. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici
2020 de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i dels informes d'intervenció
d'objeccions, bestretes de caixa fixa i IFS
11.Exp. 405/2021. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici
2020 de l'organisme Autònom Fundació Josep Cañas
12.Expedient 378/2020. Donar compte de l'informe d'intervenció sobre
compliment del PMP 4T 2020 i morositat anual
13.Exp. 381/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció sobre compliment del
PMP 1T 2021
14.Expedient 869/2020. Donar compte de l'informe d'intervenció de modificació
del Pla anual de control financer 2020
15.Exp. 40/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció de valoració del Pla
d'Acció
16.Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
17.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
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Banyeres al Ple de l'Ajuntament de suport a Pablo Hasél
7. Expedient 255/2021. Moció presentada pel grup municipal de Junts per
Banyeres al Ple de l'Ajuntament de suport a l'amnistia
8. Expedient 255/2021. Moció presentada pel grup municipal de Junts per
Banyeres al Ple de l'Ajuntament per donar suport als encausats i encausades
per les manifestacions a la Jonquera
9. Expedient 400/2021. Moció presentada pels grups municipals BNY i BCV al
Ple de l'Ajuntament sobre el míldiu com a malaltia perillosa que ataca a la
vinya
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