TAULER D’ANUNCIS

Es convoca una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el DIMARTS DIA 5 de
MARÇ de 2019, 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 15 de
gener de 2019 i l’Acta de la sessió extraordinària del dia 29 de gener
de 2019.
2. Es dóna compte al Ple del Decret de la Liquidació del Pressupost de
l’exercici 2018.
3. Decrets de l’Alcaldia.
4. Proposta d’atorgament de
concurrència per a entitats.

subvencions

en

règim

d’exclosa

5. Informe d’intervenció al Ple de la corporació sobre el compliment de
la Llei de Morositat.
6. Donar compte dels informes d’intervenció – tresoreria referent al
període mig de pagament a proveïdors del 4t Trimestre de 2018.
7. Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Maià de Montcal i Olot Televisió SL per a l’any 2019.
8. Proposant aprovar el conveni que regula l’afectació, la utilització i el
manteniment de les arquetes/registre del col·lector del servei
municipal de clavegueram que passa per la finca situada a Ca
l’Emília.
9. Proposant deixar sense efectes la resolució per la qual s’acorda 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. Proposant aprovar dur a terme l’actuació del Projecte d’inversions
necessàries per assumir la gestió del servei d’aigua potable al nucli
de Bruguers a Maià de Montcal.
11. Proposant l’aprovació de l’obertura d’un procediment obert
simplificat abreujat per la contractació de les obres de Pavimentació
d’un tram del camí de Santa Magdalena de Maià de Montcal.

12. Proposant aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla
especial urbanístic ampliació de l’hotel Mas Pere Pau del veïnat de
Bruguers del terme municipal de Maià de Montcal.
13. Assumptes urgents, si escau.
14. Precs i preguntes.
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