NOTA INFORMATIVA
Es convoca sessió ordinària de Ple pel proper dilluns, dia 7
d’octubre, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens del Consistori, amb
el següent:
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes anteriors
2.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
3.- Donar compte de decrets d'Alcaldia
4.- Donar compte del Decret núm. 2019DECR000769, que aprova
la modificació de pressupost núm. 5/2019 per generació de crèdit
5.- Modificació de crèdit – Exp. 6/2019 – mitjançant transferència de
crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica
6.- Modificació de crèdit – Exp. 7/2019 – mitjançant suplement de
crèdit
7.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2018
8.- Aprovar la bonificació de l’ICIO de les obres de rehabilitació de
l’edifici situat a la plaça Convent
9.- Aprovació definitiva de l'ordenança de Transparència i
Administració electrònica
10.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de l'impost de béns immobles.
11.- Aprovació de l'establiment de l'Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini
públic local
12.- Aprovació de l'establiment de la taxa dels serveis de la
biblioteca municipal
13.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa de conservació del cementiri municipal.
14.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les tarifes del
servei municipal de subministrament d'aigua i clavegueram.
15.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les tarifes dels
serveis funeraris
16.- Aprovació inicial de l'Ordenança que regula les tarifes dels
serveis recreatius, d'estimulació cognitiva i animació sociocultural
prestats pel Taller de Breda

17.- Aprovació provisional de la derogació d’ordenances i aprovació
de la refosa del Llibre de normativa municipal sobre gestió i
ordenació de tributs i ingressos de dret públic municipal
18.- Moció per a la derogació del projecte del ramal de la MAT entre
Santa Coloma de Farners i Riudarenes, per a una alternativa
sostenible.
19.- Moció contra la crisi ecològica i climàtica i de suport a les
mobilitzacions climàtiques
20.- Moció de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de
2019
21.- Moció de rebuig a la Llei Aragonès
22.- Moció per a la no criminalització de l’independentisme
23.- Assumptes urgents
24.- Precs i preguntes

