AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 205/2021
Descripció.: Sessió 6-2021. Ple ordinari 01.07.2021

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 1 de juliol 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts al comerç i
microempreses en forma de vals de compra.
3. Adhesió al “Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci”.
4. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Segre Rialb.
5. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització d’un tram del C/ Turp – Dotació de
serveis i paviment.
6. Aprovació del “Conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència
tècnica informàtica entre l’Ajuntament d’Oliana i la Diputació de Lleida”.
7. Aprovació, si s’escau, de la “Moció en suport al decàleg de la Federació de
Cooperatives agràries de Catalunya sobre la implantació d’energies renovables a
l’espai agrari”.
8. Aprovació, si s’escau, de la “Moció per donar suport a la candidatura “Comunitat
europea de l’esport 2023””
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Part de Control i Informes:
11. Dació de compte de diversos decrets d’alcaldia.
12. Dació de compte del període mig de pagament del primer trimestre de 2021.
13. Dació de compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
14. Dació de compte de l’informe resum anual sobre control intern de l’exercici 2020.
15. Dació de compte de l’informe d’intervenció i la informació a que es refereix l’article
218.1 del Text Refós de les Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per l’anualitat
2020.
16. Informes d’alcaldia.
17. Precs i preguntes.
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