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ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 12 DE MARÇ 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 16 de gener de 2020 i a les sessió 
extraordinària de data 20 de febrer de 2020.

2. Proposta de nomenament dels representants de la corporació en 
òrgans col·legiats, que siguin competència del Ple.

3. Proposta d'adequació del règim retributiu i d’indemnitzacions de les 
regidories de l’ajuntament.

4. Proposta de d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 
2/2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

5. Proposta d’aprovació definitiva  del projecte d’expropiació per taxació 
conjunta dels béns i drets afectats inclosos en l’àmbit del “projecte de 
finalització de la xarxa de clavegueram de la urbanització Pins 
Manous del Catllar en tal que addenda al projecte d’urbanització del 
sector 22 del POUM.

6. Proposta d’aprovació de les actes de preus contradictoris 1 a 8 i 
consegüent modificació del contracte de construcció d’un edifici 
educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’agulla 
que presenten la direcció facultativa i l’adjudicatària VORACYS, SL.

7. Proposta de resolució de les al·legacions presentades i d’aprovació 
definitiva de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a 
entitats sense ànim de lucre radicades al municipi que tinguin per 
objecte la cura,  protecció i control d’animals domèstics abandonats i 
el benestar animal.

8. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació amb 
el Terme Municipal dels Pallaresos.

9. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació amb 
el Terme Municipal de Vespella de Gaià.
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10. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació amb 
el Terme Municipal de La Nou de Gaià.

11. Proposta de designació de la persona candidata a la convocatòria de 
reconeixement del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell 
Comarcal.

A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

12. Moció que promouen els grups municipals del PSC-CP, UNICAT-
ERCAM, JUNTS I EL CATLLAR-ECG a favor de l’impuls del pacte 
contra la crisi de preus de la fruita dolça.

13. Moció que promou el grup municipal del PSC-CP per una automoció 
4.0 que consolidi la competitivitat i l’ocupació del sector de 
l’automoció a Catalunya.

14. Moció que presenten els grups municipals D’UNICAT-ERC-AM, 
JUNTS PEL CATLLAR, EN COMU GUANYEM, MO1-TE I PSC-CP a 
l’ajuntament del Catllar per a la commemoració del dia internacional 
de les dones.

15. Moció presentada pels grups municipals d’UNICAT-ERC-AM, JUNTS 
PEL CATLLAR i EN COMU GUANYEM EL CATLLAR sobre l’adopció 
de mesures urgents davant la crisis migratòria en la frontera Turco-
Grega.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA 
CORPORACIÓ.

1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió 
ordinària del núm. 2020/021 a 2020/279.

2. Donar compte del decret de l’alcaldia 2020/238, de 27 de febrer, 
d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 
2019.

3. Informe de l’alcaldia.

4. Precs i preguntes.

El Catllar, a data de la signatura digital.
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