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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 21 de maig de 2020, a les 19:30 h de forma
telemàtica, amb el següent

ORDRE DEL DIA
Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa de la llar d’infants.
3. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del
servei públic de la Llar d’infants.
4. Aprovació de la convocatòria i les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions per la manteniment i represa de les activitats comercials del municipi
d’Oliana com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19.
5. Aprovació de la convocatòria i les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts
extraordinaris per a famílies d’Oliana afectades per al situació generada pel
COVID-19.
6. Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 2/2020 finançat
amb transferència de crèdits.
7. Aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Oliana per a l’execució de l’operació
“FOREST4LOCAL”, adquisició i manteniment de les instal·lacions tèrmiques.
8. Aprovació d’un expedient de despesa de caràcter plurianual (Conveni
FOREST4LOCAL Diputació de Lleida)
9. Aprovació d’un expedient de despesa de caràcter plurianual (Contractació del
servei d’informació i promoció turística).
10. Aprovació, si s’escau de la Moció per demanar la flexibilització de les regles
fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.

Part de Control i Informes:

CVE: 20200-07112-14670-59142

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 119/2020
Descripció.: Sessió 3-2020. Ple ordinari 21.05.2020

13. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
14. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020.
15. Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre de 2020.
16. Donar compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text Refós de la
Lleida Reguladora de les Hisendes Locals.
17. Informes d’alcaldia.
18. Precs i preguntes.
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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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