AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 14/2021
Descripció.: Sessió 1-2021. Ple ordinari 18.01.2021

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 18 de gener de 2021, a les 19.30 h. de forma
telemàtica, amb el següent
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ORDRE DEL DIA
Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals en motiu de les
Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer de 2021.
3. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament d’Oliana.
4. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de l’Escola de Música.
5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Ajuntament de Ponts per a
la prestació del servei de l’Escola de Música.
6. Delegació a la Junta de Govern Local la competència per a la declaració
d’especial interès o utilitat municipal i la concessió de bonificacions de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
7. Baixa d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats.
8. Adhesió al Manifest per al desplegament de l’administració de la Generalitat a
l’Alt Pirineu.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Part de Control i Informes:
11. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
12. Donar compte del període mig de pagament del quart trimestre del 2020.
13. Donar compte de l’informe anual en relació als terminis de pagament que
determina la Llei de morositat.
14. Informes d’alcaldia.
15. 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.
La secretària,
Esther Garrido Hernández
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