AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 16 DE GENER DE 2020,
A LES 19.00 HORES, A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la
sessió ordinària de data 14 de novembre de 2019 i a la sessió
extraordinària urgent de data 23 de desembre de 2020.
2. Proposta de ratificació del model de control intern en règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, de
control inherent a la presa de raó en comptabilitat sobre els drets i
ingressos adoptat pel Ple de l’ajuntament de data 5 de juliol de 2018 i de
sol·licitud d’assistència per implementar el model de funció interventora.
3. Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9
de gener de 2020 d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra
municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola
de música i aulari de l’institut escola l’Agulla.
4. Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9
de gener de 2020 d’aprovació de la primera certificació de l’obra municipal
ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i
aulari de l’institut escola l’Agulla que presenta l’adjudicatària VORACYS,
SL i de delegació de l’aprovació de la resta de certificacions d’obra a favor
de l’alcaldia.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
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5. Moció que presenten els grups municipals de D'UNICAT-ERC-AM,
MO1-TE, JUNTS I EL CATLLAR-ECG de rebuig a la Resolució de la Junta
Electoral Central respecte el M H President de la generalitat quim torra i
l’eurodiputat Oriol Junqueras.
B) CONTROL
CORPORACIÓ.

SOBRE

LA

RESTA

DELS

ÒRGANS

DE

LA

1.

Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària del núm. 2019/960 al 2019/1110 i 2020/001 a 2020/020.

2.

Informe de l’alcaldia.
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3.

Precs i preguntes.
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El Catllar, a data de la signatura digital.
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