AJUNTAMENT
D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)

Per ordre de la resolució de l’Alcaldia de data 3 d’abril de 2014, em plau convocar-lo a
la propera sessió del Ple:

Lloc: sala d’actes
Hora: 21.00 hores
Dia: dilluns, 7 d’abril de 2014
Caràcter: extraordinari

De conformitat amb l’establert a l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
HE RESOLT:
Primer.- CONVOCAR la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola el
proper dilluns 7 d’abril de 2014, a les 21:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa
Consistorial d’Olèrdola, amb el següent ordre del dia :
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ORDRE DEL DIA
Propostes de l’Àrea de Règim Interior
1. Aprovació de l’Inventari de Béns i Drets de la Corporació referits a 31 de desembre
de 2013. Exp. 815/2012.
2. Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives generals de contractació de
caràcter aplicable als contractes de serveis, de subministrament, d’obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als
provats, adequat al text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Exp.169/2014.
Propostes de l’Àrea d’Hisenda
3. Resolució dels recursos presentats contra l'acord d'imposició de contribucions
especials provisionals a compte del projecte d'urbanització d'un tram del carrer
Major a Sant Miquel d'Olèrdola. Exp.659/2013.
4. Modificació de pressupost núm. 07-2014 per crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, finançats amb la baixa d’ altres partides pressupostàries, canvis de
finançament i incorporació de romanent de tresoreria per a despeses generals. Exp.
242/2014.
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5. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 147/2014 de la liquidació de Pressupost
2013. Exp. 132/2014.
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 152/2014 d’habilitació d’aplicacions del
Pressupost.
t 2014.
Segon.- COMUNICAR la present resolució al secretari de la Corporació perquè tramiti
la convocatòria als efectes oportuns.

Olèrdola, 3 d’abril de 2014
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Josep Tort i Miralles
Alcalde
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