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 30 d’octubre de 2018 a les 20:00 hores, per a tractar els assumptes que
figuren en el següent
ORDRE DEL DIA
1 Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
2 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 52 a la núm. 82 del
2018).
3 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4 Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 85/2018, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2018, en la modalitat de
generació de crèdits.
5 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat de
Barcelona – Grup de Recerca SERP (Seminari d’Estudis i Recerques
Històriques) i l’Ajuntament de Font-rubí (Alt Penedès) per a la recerca
arqueològica a la Cova de la Guineu.
6 Proposta d’aprovació de la modificació i actualització dels Estatuts de la
Mancomunitat Penedès-Garraf.
7 Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Urbanístic de a
1a. fase del Catàleg de masies i Cases Rurals del municipi de Font-rubí.
8 Proposta d’aprovació definitiva de l’alteració de la qualificació jurídica
desafectació d’un tram del camí de Cal Muntanyès en el sector La Serra i
d’inici dels tràmits previs a l’expedient de permuta.
9 Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
del municipi de Font-rubí per a l’exercici 2019 i següents.
10 Precs i preguntes.
Font-rubí, 25 d’octubre de 2018
La Secretària-interventora,
Eva Puig Pérez
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