
CONVOCATÒRIA DEL PLE
Sessió ordinària del dia 28 de març de 2018 

DECRET D’ALCALDIA.- D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1. c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del 
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 134 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, decreto convocar sessió ORDINÀRIA del Ple, que tindrà 
lloc el proper dimecres 28 de març de 2018, a les 19:00 hores,  a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent 

ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Acta del Ple ordinari celebrat el 25.01.18 .  (exp. 806/2018) 

2n PUNT. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0254 de 23/02/2018, d’adhesió a 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. (exp. G402/2016/3)

3r PUNT.  Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0206 de data 9/02/18 relatiu  a 
l’acord  de  conformitat  en  el  procediment  del  Tribunal  del  Jurat  1/2010  del  Jutjat 
d’Instrucció nº 6 de Martorell. (exp. 1021/2018)

4t.  PUNT. Aprovació  inicial  de  l’Ordenança  reguladora  del  mercat  de  venda  no 
sedentària. (exp. G0381/2017/03)

5è.   PUNT. Reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  corresponent  a  l’exercici  2017  i 
modificació  de  crèdit  núm.1  de  suplement  de  crèdit  corresponent  a  l’exercici  2018. 
(exp.1748/2018)

6è. PUNT.  Modificació de crèdit núm. 2 de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i 
transferències de crèdit corresponent a l’exercici 2018 . (exp. 1757/2018)

7è PUNT. Moció al Ple Municipal en relació amb el sistema públic de pensions.  (exp. 
1864/2018)

8è PUNT. -Moció al Ple Municipal en defensa de l'escola catalana i del model 
d'immersió Lingüística. (exp.1865/2018)

9è PUNT.  Moció al Ple Municipal en contra de la pujada de les tarifes municipals de 
l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL Aigües Ter-Llobregat. (exp. 
1866/2018)

10è PUNT. Moció  al  Ple  Municipal  sobre  el  Pla  director  urbanístic  VIES  BLAVES. 
(exp.2014/2018)

11è PUNT. Moció al Ple Municipal sobre la recollida selectiva. (exp. 2015/2018)

12è  PUNT. Moció  al  Ple  Municipal sobre  la  transparència  i  el  bon govern. 
(exp.2016/2018)



13è PUNT. Moció al  Ple Municipal  en defensa de la  Llei  de la  vivenda PAH  (exp. 
2023/2018)

14è. PUNT. Urgències.

II.- CONTROL DE GOVERN

15è PUNT. Donar compte al Ple municipal del Decret 2018-0096. Modificació cartipàs- 
règim  delegació  competències  aprovació  despesa  i  contractació  menor.  (exp. 
G02/2015/1)

16è.  PUNT.  -Donar  compte  de  la  liquidació  dels  Pressupostos  Generals  de 
l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 2017 i de l’informe d’estabilitat pressupostària. (exp. 
1248/2018)

17è PUNT. Donar compte dels informes Trimestrals Morositat 4rt. Trimestre 2017, Llei 
15/2010, de 5 de Juliol. (exp. 796/2018)

18è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern de gener i febrer de 2018. (exp. 1701/2018)

19è. PUNT. Precs i preguntes.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

                                                                                  En dono fe,
L’alcalde,                                                            El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez  Oscar Buxeres Soler   
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