AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 132/2021
Descripció.: Sessió 5-2021. Ple ordinari 06.05.2021

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 6 de maig 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. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels preus públics.
3. Delegació a la Junta de govern Local de la competència per a l’establiment de preus
públics.
4. Ratificació de l’acord de la Mancomunitat per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell
Meridional de repartiment de l’aportació per a cobrir els préstecs corresponent a
l’anualitat 2021.
5. Ratificació de l’acord de la Mancomunitat per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell
Meridional de repartiment dels interessos contrets amb la Mancomunitat de l’Urgellet.
6. Aprovació definitiva del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer
Girona, carrer Josep Escaler i carrer Moreres”.
7. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Oliana per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la
coordinació en matèria de protecció civil.
8. Aprovació del Conveni per implementar la col·laboració directa del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell en l’exercici de competències per a l’execució de mesures del pacte
d’estat en matèria de violència de gènere i adhesió al projecte d’actuacions de la
comarca en relació a les transferències rebudes per l’ajuntament des de
l’administració de l’estat.
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a l’amnistia.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Part de Control i Informes:
12. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
13. Informes d’alcaldia.
14. Precs i preguntes.
La sessió es podrà seguir en directe al canal de youtube de Localret.
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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La secretària,
Esther Garrido Hernández
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