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Expedient: 2022/1851/01.03.00  -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 27 d’abril de 2022, a les 19 hores,  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. 
2. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost general 

municipal de l’Ajuntament d’Alcoletge. Exercici 2021.
3. Dació de compte de l’informe anual emès per la Intervenció de l’Ajuntament relatiu a les 

resolucions d’alcaldia contràries a les objeccions efectuades o, a l’opinió de la Intervenció 
General de la  Generalitat, les principals anomalies d’ingressos, els informes d’omissió de 
la funció interventora i els resultats dels controls de comptes a justificar i bestretes de caixa 
fixa 2021. 

4. Dació de compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament d’Alcoletge dels resultats de 
control intern establert a l’art. 213 del TRLRHL, corresponent a l’exercici 2021. 

5. Acord d’adhesió al conveni signat entre les entitats municipalistes i el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, en l’execució de programes en l’àmbit de 
competències de la Direcció General d’Execució Penal i Justícia Juvenil per a l’execució 
de treballs en benefici de la comunitat. 

6. Informes d’alcaldia.
7. Donar compte dels decret d’alcaldia.
8. Precs i preguntes.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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