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Expedient: 2020/406/01.03.00  -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 7 d’octubre de 2020, a les 20.00 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. 
2. Aprovació dels comptes anuals 2019. 
3. Donar compte de l’execució del pressupost general municipal 2020. 2n trimestre.
4. Expedient núm. 3 de modificació del pressupost general municipal per a 2020. Aprovació 

inicial. 
5. Modificació de les bases reguladores d’ajuts municipals COVID 19. Campanya 

promocional Activem Alcoletge. 
6. Aprovació inicial modificació RLT Ajuntament d’Alcoletge. 
7. Adjudicació de l’expedient de contractació per a l’execució de l’obra d’instal·lació de 

gespa artificial al camp de futbol d’Alcoletge. Aprovació certificació final de les obres. 
8. Proposta d’acord per signar conveni de col·laboració entre el Departament de Governació 

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alcoletge sobre l’assumpció de facultats de 
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

9. Proposta d’acord per signar conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alcoletge per a la coordinació dels 
seus serveis públics en la gestió de la crisi per la COVID en un context de control de 
rebrots de la malaltia. 

10. Mocions presentades. 
11. Informes d’alcaldia.
12. Donar compte dels decret d’alcaldia.
13. Precs i preguntes.
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