
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 41 /2017 

 

De conformitat amb l’establert a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases del Règim Local i l’art  78.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre,  

   

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- CONVOCAR la sessió ordinària a celebrar pel ple el proper dijous 27 de juliol 

de 2017 a les 20:00 hores amb el següent ordre del dia: 

 

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017. 

 

2.- Aprovació, si s’escau, del compte general de la corporació de l’exercici 2016. 

(Exp. 82/2017-S) 

 

3.-Aprovació , si s’escau, de l’inici de l’expedient de delimitació del terme 

municipal i nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació (Exp. 

110/2017-S). 

 

4.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès i l’ajuntament de Sant Martí Sarroca per a l’execució de 

l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat amb fons europeu de 

desenvolupament regional (Programa Operatiu FEDER 2014-2020). (Exp.  

116/2017-S). 

 

5.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès i l’ajuntament de Sant Martí Sarroca per a l‘establiment de 

l’Escola de Música per al curs 2016-2017 i següents. (Exp. 30/2017-S). 

 

6.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al consorci local Localret. Exp. 119/2017-S 

 

7.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis 

de telecomunicacions (Exp. 120/2017-S) 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

8.-  Aprovació, si s’escau, les festes locals del municipi per a l’any 2018 (Exp. 

112/2017-S). 

 

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ 

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia des de la darrera 

sessió ordinària (Exp.  115/2017-S). 

 

10.-  Donar compte de les resolucions dictades per la Junta de Govern Local 

(Exp.122/2017-S).  

 

11.- Precs i preguntes. 

 

 

SEGON.- COMUNICAR la present resolució a Secretaria-intervenció perquè tramiti la 

convocatòria als efectes oportuns. 

 

Ho mana i signa 

 

 

 

 

Antoni Ventura i Lluvià 

Alcalde-president 

 

Sant Martí Sarroca, 24 de juliol de 2017. 

 

 

 


