AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE
2019, A LES SET DE LA TARDA (19.00 HORES), A LA SALA DE PLENS
DE LA CASA DE LA VILA.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la
sessió ordinària de data 12 de setembre de 2019 i a les sessions
extraordinària urgent de data 16 d’octubre de 2019 i extraordinària de
17 d’octubre de 2019.

2.

Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de les instal·lacions esportives
municipals.

3.

Proposta d’aprovació inicial 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.

4.

Proposta d’adjudicació de la contractació de les obres incloses en el
projecte d’execució d’obra municipal ordinària de construcció d’un
edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola
l’Agulla.

5.

Proposta d’informe favorable per al reconeixement de compatibilitat
per a l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o
industrials de l’empleada municipal C P G.

6.

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat i l’ajuntament sobre les
comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l’àmbit
dels vigilants municipals.

7.

Proposta de resolució de les al·legacions presentades contra l’acord
d’aprovació inicial de la modificació puntual número 6 del POUM
relativa al repartiment dels costos que comporta l’execució
d’infraestructures comunes i retrocessió de l’expedient a la fase
d’aprovació inicial.

8.

Proposta de nomenament del representant de l’Ajuntament al Consell
Escolar del Centre de Formació d’Adults Pau Casals del Centre
Penitenciari Mas d’Enric.

JOAN MORLÀ I MENSA
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B) CONTROL
CORPORACIÓ.

SOBRE

LA

RESTA

DELS

ÒRGANS

DE

1.

Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària del número 2019/690 al número 2019/959.

2.

Informe de l’alcaldia.

3.

Precs i preguntes.
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