Tauler d’anuncis
Es convoca a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, del DIMARTS DIA 6 de febrer de
2018, A LES 20:30 DEL VESPRE, a la Casa de la Vila, per tractar els assumptes que tot
seguit es relacionen:
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 31 d’octubre de 2017,
l’Acta de la sessió extraordinària del dia 21 de novembre de 2017 i l’Acta de la
sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2017.
2. Decrets de l’Alcaldia.
3. Convalidacions.
4. Proposta d’atorgament de subvencions en règim d’exclosa concurrència per a
entitats i associacions.
5. Informe d’intervenció al Ple de la Corporació sobre el compliment de la Llei de
Morositat.
6. Proposant l’elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de Maià de Montcal
7. Proposant aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla Especial
Urbanístic del catàleg de masies i cases rurals que afecta la fitxa núm. 16 can
Bonacasa.
8. Proposant acceptar la subvenció concedida pel Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a
inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, per l’actuació
“Pavimentació d’un tram del camí de Santa Magdalena” del municipi de Maià de
Montcal, anualitat 2019.
9. Proposant donar compte de la subvenció concedida per l’Agència Catalana de
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, per a realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament en alta per dur a terme l’actuació
“Rehabilitació del pou de Maià de Montcal”, segons resolució definitiva
(TES/430/2017, de 2 de març)
10. Proposant donar compte de la subvenció concedida per l’Agència Catalana de
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, per a realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament en alta per dur a terme l’actuació
“Inversions necessàries per assumir la gestió del servei d’aigua potable al nucli
de Bruguers a Maià de Montcal”, segons resolució definitiva (TES/430/2017, de 2
de març)
11. Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maià de
Montcal i Olot Televisió SL per a l’any 2018.
12. Assumptes urgents
13. Precs i preguntes.
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