
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 4 d’octubre 
de 2021 a les 20:00 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant 
amb antelació, a l’Espai Jove, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar l'acta de les sessió plenària celebrada el 27 de juliol de 
2021 
2.- Donar compte dels acords adoptats, per la Junta de Govern 
Local, des de l'última sessió ordinària plenària 
3.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de 
l'última sessió plenària ordinària 
3.1.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2021-
2022 
3.2.- Donar compte de la informació del segon trimestre de 
l'execució del Pressupost 
4.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de 
l'última sessió plenària ordinària 
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000673 - ASSIGNACIO 
FUNCIONS CAP POLICIA LOCAL 
4.2.- Ratificar decret 2021DECR000692 - Decret aprovació Acta de 
cessió i acceptació de la titularitat de la infraestructura de la via 
ciclista 
5.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2020 
6.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 13/2021 mitjançant 
transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica 
7.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 14/2021 mitjançant crèdit 
extraordinari 
8.- Aprovar inicialment la modificació de tarifes del servei d'aigua i 
clavegueram 2022 
9.- Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de les tarifes del 
servei d'explotació de les instal·lacions de pàdel 
10.- Aprovar provisionalment de la modificació puntual de 
l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles 



 

 
11.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal17 
reguladora de la taxa del servei de piscina municipal 
12.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb el servei català de 
trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes 
13.- Aprovar la cessió de domini de material de robòtica a l'Institut 
Escola Montseny 
14.- Aprovar el resultat de l'escrutini de la votació del procés de 
participació ciutadana: Pressupostos participatius 2021_2022 
15.- Aprovar provisionalment el cens d'habitatges buits 
16.- Assumptes urgents 
17.- Precs i preguntes 

 
 
 

 


