Expedient: 2022/77/01.03.00 -Ple

CONVOCATÒRIA PLE
Senyor/a,
D’acord amb el que disposa l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles
77 i 78 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el
convoco a la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament que tindrà lloc, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament, el dia 23 de febrer de 2022, a les 19 h, segons l’ordre del dia esmentat al peu.
Tanmateix us advertim que, en cas de no poder assistir a dita sessió, haurà de justificar la seva
absència.
L’alcalde,
Josep Maria Gras Charles
Alcoletge, a data de signatura electrònica

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de 26.01.2022.
2. Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de les obres de millora de l’avinguda
Catalunya. Ampliació de voreres, substitució de la xarxa de sanejament i millora de la
xarxa d’abastament d’aigua.
3. Aprovació definitiva del Projecte constructiu d’obres de millora del carrer Major, al
municipi d’Alcoletge.
4. Aprovació del calendari fiscal 2022.
5. Adhesió al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Segrià per a l’execució
del programa treball i formació per a persones joves tutelades i extutelades 2021.
6. Proposta de compensació del cànon relatiu a la concessió del servei públic de barrestaurant del pavelló i piscines municipals 2021 amb motiu de la situació generada pel
Covid 19.
7. Informes d’alcaldia.
8. Donar compte dels decret d’alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Josep Maria Gras Charles
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18/02/2022 Alcalde
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