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CONVOCATÒRIA DE PLE
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l’article 98.b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que
es farà el proper dia 2 d’octubre de 2018, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial,
amb l’ordre del dia següent:
I PART RESOLUTIVA
1.
2.
3.
4.

Aprovació acta del Ple ordinari de 17 de juliol de 2018.
Modificació de crèdit 17/2018.
Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018.
Modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de la corporació (RLT núm.
96).
5. Modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns
immobles.
6. Modificació ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
7. Modificació ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius.
8. Modificació ordenances fiscals 15 i 16 reguladores de les taxes per ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies i taules i cadires.
9. Modificació ordenança fiscal número 36 reguladora de la taxa pel servei de
recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.
10.Ratificació de la modificació dels estatus del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
11.Denominació plaça U d’Octubre de 2017.

12.Moció per a la commemoració del referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre de 2017 (ERC, CDC).
13.Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 2n trimestre
2018.
14.Donar compte de l’informe de morositat 2n trimestre 2018.
15.Donar compte del Decret d’Alcaldia 1572/2018, en matèria de cartipàs
municipal.
16.Donar compte de l’acord de modificació dels preus públics de l’escola bressol
municipal adoptat per la Junta de Govern Local el 30 de juliol de 2018.
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17.Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.
L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
Nota: Us demano que en cas que no hi pugueu assistir, em comuniqueu els motius
que ho justifiqui abans de la data de la sessió.
Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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