AJUNTAMENT
D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)

De conformitat amb l’establert als articles 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i d’acord
amb el Decret de l’Alcaldia de 29 d’octubre de 2014, s’ha resolt la següent
convocatòria de Ple de l’Ajuntament d’Olerdola:

Lloc: Sala d’actes
Hora: 20:30 hores
Dia: dilluns, 3 de novembre de 2014
Caràcter: Ordinari
ORDRE DEL DIA:

Propostes de l’Àrea de Règim Interior i Hisenda
1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió de ple ordinari de data 8 de setembre de
2014. Exp. 543/2014.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de ple extraordinari urgent de data 22 de setembre
de 2014. Exp. 576/2014.
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3. Aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball per l’exercici (RLT)
2015.
4. Donar compte al Ple de l’informe de Tresoreria i Intervenció núm. 258/2014, en
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Exp. 7/2014.
5. Modificació de pressupost núm. 13-2014 per baixa de partides pressupostàries,
relatives a les contribucions especials. Exp. 687/2014
6. Aprovació del Pressupost municipal per l’any 2015. Exp. 586/2014
7. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’any 2015. Exp. 630/2014.
Proposta de l’Àrea de Via Pública
8. Aprovació definitiva de la declaració de necessitat d’ocupació i determinació dels
bens i drets indispensables per a l’execució de les obres de construcció d’una rotonda
a l’accés del nucli urbà de Moja. Exp.83/2014.
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Mocions presentades pels grups municipals
Informacions de les diferents regidories
Precs i preguntes
El secretari notificarà la convocatòria als membres del Ple municipal, amb els
advertiments legals que s’escaiguin. Una còpia d’aquesta convocatòria s’exposarà a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Olèrdola, 29 d’octubre de 2014
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L’alcalde
Josep Tort i Miralles
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