AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 336/2021
Descripció.: Sessió 9-2021. Ple ordinari 04.11.2021

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 novembre de 2021, a les 19.30 h. a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:
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Part resolutiva:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Ajuntament de Ponts per a la
prestació del servei de l’Escola de Música.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 6/2021. Modalitat suplement
de crèdit. Crèdit extraordinari.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 11/2021. Modalitat suplement
de crèdit.
5. Proposta de nomenament del jutge de pau substitut d’Oliana.
6. Aprovació de la pròrroga del Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament d’Oliana en
matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar
social, període 2016-2019, per a l’any 2021.
7. Aprovació definitiva del “Projecte d’execució de la restauració de la muralla d’Oliana”.
8. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2022.
9. Ratificació de l’aportació de l’Ajuntament d’Oliana al Consorci Segre Rialb, per a
l’anualitat 2022.
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. Dació de compte del període mig de pagament del tercer trimestre de 2021
14. Donar compte de la informació a que es refereix l’article 207 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
15. Informes d’alcaldia.
16. 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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