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SR./A. CONSELLER/A COMARCAL
DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Senyor/a,
De conformitat el que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98b del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i el que disposen els articles 12b i 53 del Reglament Orgànic
Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data
26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012,
quedeu convocat/ada a la SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE d’aquest Consell Comarcal,
que tindrà lloc a la sala de sessions el proper dia 8 de JULIOL DE 2021, que
començarà a les 19.30 hores, en primera convocatòria. Cas de no existir en primera
convocatòria el quòrum de constitució requerit, quedarà automàticament convocada la
sessió per la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores després.
S’estableixen per tractar els assumptes que configuren el següent:
ORDRE DEL DIA
I- PART RESOLUTIVA
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de 10 de juny de 2021.
PROPOSTA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Donar compte de l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’actuació
Condicionament de dues àrees de pícnic al parc dels talls a Vilobí del Penedès,
inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix prioritari 6.
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
3. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 del Consell Comarcal
corresponent al pressupost de 2021.
4. Adquirir a títol de compravenda l’immoble Casa Jané, situat al núm. 15 del
carrer General Prim de Vilafranca del Penedès.
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II- PART DE CONTROL
5. Donar compte de Decrets de la Presidència.
6. Donar compte de Resolucions de la Gerència.
7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern de 27 de maig, 3, 10 i 17 de
juny de 2021.

8. Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem, a proposta de
CCOO, de suport a la ciutadania colombiana amb l'objecte que el govern
colombià garanteixi els drets fonamentals i protegeixi qui els exerceix.
9. Moció que presenta el grup comarcal d’En Comú Guanyem sobre el
desplegament de les instalꞏlacions d’energia renovable a Catalunya

10. Informacions de la Presidència.
11. Precs i Preguntes.
De conformitat amb l’ordre del dia esmentat, quedeu convocat/ada a la referida sessió,
i en cas de no poder assistir-hi, ho manifesteu a aquesta presidència, a través de
secretaria indicant els motius que ho justifiquin.
El president
Xavier Lluch i Llopart
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