TAULER ANUNCIS
Es convoca una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el DIMARTS DIA 3 de juliol
de 2018, A LES 21:00 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 8 de maig de
2018.
2. Decrets de l’Alcaldia.
3. Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i
obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos de l’entitat local.
4. Proposant sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que en el Pla de
Camins en ell període 2017- 2022 del Consell Comarcal de la Garrotxa,
s’incloguin el Camí de can Traver a Lligordà i el Camí Ramader de Beuda a
Crespià i sol·licitar als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa
que duguin a terme la documentació tècnica necessària per les actuacions
d’inversió i manteniment dels esmentats camins.
5. Aprovació de la relació definitiva de la relació dels béns i drets afectats
per l’expropiació de la finca de l’antic Castell de Dosquers i de la finca de
les seves immediacions on hi ha un antic forn de calç.
6. Proposant aprovar inicialment el “Projecte d’inversions necessàries per
assumir la gestió del servei d’aigua potable al nucli de Bruguers a Maià de
Montcal”, redactat pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública SIGMA.
7. Proposant aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la
Garrotxa de l’assessorament tècnic i administratiu per poder dur a terme
la contractació i execució de l’obra “Projecte d’inversions necessàries per
assumir la gestió del servei d’aigua potable al nucli de Bruguers a Maià de
Montcal”, juntament amb el conveni de col·laboració que ha de regular
l’esmentat encàrrec.
8. Adhesió, si escau, a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre
demanant una moratòria en l’aplicació de l’Impost sobre emissions de CO2
dels vehicles.
9. Moció per a la baixada de ràtios als centres educatius.
10. Assumptes urgents, si escau.
11. Precs i preguntes.
Joan Gainza i Agustí
Alcalde
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Maià de Montcal, 28 de juny de 2018

