AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 58/2021
Descripció.: Sessió 3-2021. Ple ordinari 04.03.2021

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 4 de març de 2021, a les 19:30 h. de forma
telemàtica, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
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Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest
ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats
ingressos de dret públic.
3. Adhesió a l’acord marc entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Oliana
en matèria de seguretat viària.
4. Devolució de la garantia definitiva de les obres incloses al “Projecte d’urbanització
de l’enllaç de la carretera C14 i la plaça de la Reguereta. Unitat funcional turística
i comercial”.
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2_2021. Modalitat de
suplement de crèdit.
6. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 3_2021. Modalitat crèdit
extraordinari.
7. Acord d’iniciativa de constitució de la Mancomunitat d’Escoles de Música Segre
Mitjà.
8. Sol·licitud de compatibilitat de personal laboral de l’Ajuntament d’Oliana per
exercir activitats privades.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Part de Control i Informes:
11. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
12. Informes d’alcaldia.
13. 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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