AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 271/2021
Descripció.: Sessió 7-2021. Ple ordinari 02.09.2021

ANUNCI
Conforme al disposat a l’article 81 del Reial Decret 2568/21986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i d’acord amb el disposat per l’Alcaldia, queda convocada la sessió ordinària del
Ple de la Corporació el proper dia 2 de setembre de 2021, a les 19.30 h. a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Part resolutiva:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Proposta d’aprovació de les festes locals del municipi d’Oliana per a l’any 2022.
Acord d’agermanament amb el municipi de Biedermannsdorf.
Aprovació inicial del Projecte d’execució de la restauració de la muralla d’Oliana.
Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització d’un tram del C/ Turp – Dotació
de serveis i paviment.
6. Inici de l’expedient de contractació de les obres d’urbanització d’un tram del C/
Turp – Dotació de serveis i paviment.
7. Inici de l’expedient de contractació de les obres de renovació de la xarxa de
distribució d’aigua dels carrers Girona, Josep Escaler i Moreres.
8. Aprovació d’una despesa de caràcter pluriennal (arrendament de bé immoble per
adjudicació directa).
9. Aprovació del Compte General de l’exercici 2020.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Part de Control i Informes:
12. Dació de compte de diversos decrets d’alcaldia.
13. Informes d’alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Si no existeix quòrum en primera convocatòria, s’entendrà reiterada amb el mateix ordre
del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.
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