TAULELL D’ANUNCIS
Es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, del DIMARTS DIA 8 DE NOVEMBRE
DE 2016, A LES 20:30 DEL VESPRE, a la Casa de la Vila, per tractar els assumptes que tot
seguit es relacionen:
1.
2.
3.
4.

Petició del jovent del poble d’una pista de patinatge.
Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 13 de setembre de 2016.
Decrets de l’Alcaldia.
Informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el Període mig de pagament (PMP) del tercer
trimestre del 2016.
5. Proposta d’aprovació de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
relatives al punt d’aigua de Santa Magdalena, als efectes de concedir a l’Associació de
Defensa Forestal de Maià de Montcal una bonificació del 95% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).
6. Aprovació del pagament de les obligacions reconegudes del Projecte de Reparcel·lació
PAU-4 “Molí d’en Llorenç”.
7. Aprovació inicial del Projecte d’obres per reforma interior de l’edifici de les antigues
escoles, 1a. fase i presentació a la Diputació de Girona del canvi de condicions
d’execució del projecte inclòs a la proposta del Programa Específic de Cooperació
Municipal relatiu al PUOSC-2017.
8. Aprovar inicialment la modificació puntual de la fitxa número 16 del Catàleg de Masies i
Cases Rurals i tramitar la modificació del Pla Especial Urbanístic a iniciativa particular.
9. Acceptar provisionalment la prestació del servei de connexió i subministrament d’aigua
potable i el servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries als habitatges
del nucli de Pedrinyà del municipi de Crespià.
10. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament de Maià de Montcal que regula el finançament de les rutes del “Pla de
Transport de Viatgers” de la Garrotxa, anualitat 2016
11. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals per a
l’exercici de l’any 2017.
12. Aprovació de la revisió del document del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
de Maià de Montcal, redactat l’agost de 2016 pel Consorci SIGMA del Consell
Comarcal de la Garrotxa i aprovat per Medi Ambient de la Diputació de Girona
13. Aprovació de la Moció proposada per l’AMI de suport al referèndum, al procés
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la
sobirania.
14. Assumptes urgents, si s’escau.
15. Precs i preguntes.
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