Ajuntament
de

Font–rubí

EDICTE
D’acord amb l’article 229 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que per
l’Alcaldia s’ha convocat al Ple Municipal a sessió pública ordinària per al dia 31 de juliol de
2018 a les 20:00 hores, per a tractar els assumptes que figuren en el següent
ORDRE DEL DIA
1
2
3
4
5

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 27 a la núm. 51 del 2018).
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
Proposta d’aprovació del règim de fiscalització prèvia limitada.
Proposta d’aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2018 del municipi de
Font-rubí.
6 Proposta d’aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Font-rubí i l’Agrupació de Defensa Forestal Font-rubí per al desenvolupament de
programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció
d’incendis forestals.
7 Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció
Turística del Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació de suport en
matèria de turisme compartit entre ajuntaments.
8 Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al suport, l’assistència i la cooperació en la
contractació i l’execució de l’obra Manteniment del ferm del Camí de la Font (Tm.
Vilobí del Penedès i Font-rubí), inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa
Bàsica de Camins Rurals Comarcal subvencionables en el Marc de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de
Barcelona.
9 Proposta d’aprovació inicial de l’alteració de la qualificació jurídica desafectació d’un
tram del Camí de Cal Muntanyés en el sector La Serra.
10 Proposta d’aprovació de la denominació Plaça de l’1 d’octubre a una plaça del
municipi de Font-rubí.
11 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Font-rubí de suport
i per la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia.
12 Precs i preguntes.
Font-rubí, 26 de juliol de 2018
La Secretària-interventora,
Eva Puig Pérez
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