AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 222/2019
Descripció.: Sessió 7/2019. Ple ordinari 11.07.2019

ANUNCI
Convocar una sessió ordinària del Ple de la Corporació el proper dia 11 de juliol de
2019, a les 19:00 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia, que
aprovo íntegrament, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta
convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i
circumstàncies dos dies després.
ORDRE DEL DIA:
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Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Constitució del grup municipal Junts per Oliana i designació del seu portaveu.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5_2019. Modalitat
suplement de crèdit.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 6_2019. Modalitat crèdit
extraordinari.
5. Aprovació del Compte General de l’exercici 2018.
6. Adhesió al codi ètic regulat en l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,
pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per
l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.
7. Adhesió al protocol de prevenció de drogues – alternativa a la sanció
administrativa, de la comarca de l’Alt Urgell.
8. Adhesió a l’acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de
manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 216.03).
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 segons trimestre de 2019.
13. Informes d’alcaldia.
14. 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 documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia, pot consultar-se en
la secretària de la Corporació.
La secretària,
Esther Garrido Hernández
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