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Expedient: 2022/560/01.03.00  -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 30 de novembre de 2022, a les 19.00 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. Proposta d’increment de l’1, 5% en les retribucions del personal de l’Ajuntament. RD llei 

18/2022 de 18 d’octubre.
3. Aprovació inicial del Reglament del servei del cementiri municipal.
4. Expedient de contractació per procediment obert de la concessió per a la gestió del servei 

de bar-restaurant del pavelló – piscines municipals i del manteniment, control d’accés i 
neteja del pavelló i piscines municipals d’Alcoletge. Proposta d’adjudicació. 

5. Conveni en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar. Acord de 
delegació de competències i col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament  i el 
Consell Comarcal del Segrià. 

6. Mocions d’alcaldia. Moció relativa als guàrdies municipals. 
7. Proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. Relacions 32 i 34. 
8. Informes d’alcaldia.
9. Donar compte dels decret d’alcaldia.
10. Precs i preguntes.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació bad4c9e77a8447248284b3bebd9ecd72001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
se

p
 M

ar
ia

 G
ra

s 
C

h
ar

le
s

25
/1

1/
20

22
A

lc
al

d
e

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

