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Expedient: 2021/537/301/01.03.00  -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 2021,  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 27/10/2021. 
2. Aprovació de l’expedient núm. 4 de modificació del Pressupost General Municipal 2021.
3. Modificació de les Ordenances Fiscals per a 2022. 
4. Proposta d’acord d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de neteja dels 

edificis, equipaments i instal·lacions de l’Ajuntament d’Alcoletge.
5. Aprovació del projecte constructiu de les obres de millora del carrer Major d’Alcoletge. 
6. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de les obres de millora de l’Avinguda Catalunya 

d’Alcoletge. 
7. Aprovació del conveni d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcoletge a la xarxa d’espais de 

memòria democràtica de Catalunya. 
8. Donar compte de la presa de raó del I Pla d’Igualtat d’Alcoletge 2021-2025.
9. Mocions i manifests presentats.

9.1. Moció presentada pel PSC sobre el dia 25 de novembre, Dia Internacional de 
l’eliminació de la violència vers les dones. 

9.2. Manifest presentat per Primàries amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la 
violència contra les dones. 

10. Donar compte dels decrets d’alcaldia
11. Precs i preguntes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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