
  
Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

  

  

 

D’acord amb els articles 81 i 113 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, queda 
vostè convocat a la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el saló de 
sessions, el dilluns dia 18 de setembre de 2017, a les 19 hores, per tractar els següents 
assumptes: 

 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta anterior ordinària del 19 de juny de 2017 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

3. Donar compte Decret d’alcaldia 2017-386 aprovació línies fonamentals del pressupost 

4. Donar compte informe de secretaria Intervenció període mig de pagament segon 
trimestre del 2017. 

5. Donar compte del informe d’intervenció de compliment del pla de reducció del deute 

6. Donar compte del informe tècnic i resolució de la comissió de preus de Catalunya de 
data 18/07/2017 d'aprovació de tarifes de l’aigua 

7. Donar compte dels informes de la direcció del servei públic d’ocupació de Catalunya i la 
direcció general de política financera, assegurances i tresor de la creació del servei públic 
d’ocupació municipal 

8. Aprovació comptes generals de l’exercici 2016 

9. Aprovació delegació al Consell Comarcal del Baix Penedès per al territori del terme 
municipal inclòs en l’àmbit territorial de la Mancomunitat de l’Albornar per prestar 
l'assistència tècnica en l’àmbit urbanístic 

10. Aprovació festes locals 2018 

11. Aprovació deixar sense efectes el Registre de Parelles de Fet de l’Ajuntament de la 
Bisbal del Penedès 

12. Aprovació verificació del text Refós de modificació NN.SS de planejament en sòl urbà 
per al canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres de la Bisbal del 
Penedès 

13. Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès i 
nomenament membres de la comissió municipal de delimitació 

14. Aprovació modificació de crèdit del pressupost 3/2017 (Crèdit extraordinari) 

15. Precs i preguntes 

 


