
CONVOCATÒRIA DEL PLE
Sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2016 

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, decreto convocar sessió  ORDINÀRIA del 
Ple,  que tindrà  lloc el  proper  dijous dia 24 de novembre,  a  les 19:00 hores en 
primera convocatòria, i  a les 19:30 en segona convocatòria, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT.  Acta del Ple:
a. Acta del Ple ordinari celebrat el del 29.09.16. 

2n PUNT. Dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.  

3r  PUNT.  Modificació  del  contracte  de  serveis  de  neteja  a  les  escoles  d'infantil  i 
primària, les instal·lacions esportives i la resta d'edificis municipals, respecte del Lot 3.

4t PUNT. Delimitació termes municipals Abrera-Sant Esteve de Sesrovires.

5è PUNT.  Ordenances Fiscals 2017. 

6è PUNT. Pressupost 2017.

7è PUNT. Declaració d'Abrera com a zona lliure de paradisos fiscals i inclusió com a 
clàusula  essencial  dels  contractes  públics  que  el  contractista  no  tingui  relació 
econòmica ni financera il•legal amb un país considerat paradís fiscal. 

8è PUNT. Urgències

II.- CONTROL DE GOVERN 

 
9è PUNT. Donar compte dels informes trimestrals de morositat, Llei 15/2010, de 5 del 
3r. Trimestre 2016.

10è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de setembre i octubre de 2016.

11è PUNT.  Donar compte al Ple de la informació pressupostària i  moviments de la 
tresoreria del 3r trimestre de 2016.   

12è PUNT. Prendre coneixement renuncies càrrecs electes. 



13è PUNT. Precs i Preguntes 

Abrera, en la data de la signatura electrònica 

L’alcalde,                   En dono fe, 
                  La secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez                  Mónica Clariana Nicolau  
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