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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 accidental, queda convocada la sessió
ordinària del Ple de la Corporació el proper dia 3 de setembre de 2020, a les 19:00 h,
a la Sala d’Actes de l’ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA
Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2019.
3. 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.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4_2020. Modalitat crèdit
extraordinari.
5. Aprovació d’un expedient de despesa de caràcter pluriennal (Conveni
col·laboració Premi Guillem de Belibasta).
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.

Part de Control i Informes:
8. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
9. Donar compte al ple de l’informe d’intervenció en relació a les principals
irregularitats en matèria d’ingressos, en compliment de l’article 218.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
10. Donar compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
11. Donar compte del Període Mig de Pagament del segon trimestre de 2020.
12. Donar compte de l’informe trimestral en relació al compliment dels termini de
pagament que determina la Llei de morositat (2on trimestre de 2020).
13. Informes d’alcaldia.
14. Precs i preguntes.
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D’acord amb el decret d’alcaldia de convocatòria de la present sessió plenària, aquesta
no admetrà públic a la sala en compliment de la Resolució SLT/2107/2020, de 28
d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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Per tal de dotar al ple del caràcter públic que imposa la normativa, la sessió serà
retransmesa en directe mitjançant el canal de youtube de l’Ajuntament d’Oliana (l’enllaç
es farà públic a la web municipal www.ajuntamentoliana.cat).
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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