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DOCUMENT

1.- NOEMI BASTIAS CODINA (TCAT) (Alcaldessa), 02/03/2022 12:05
2.- Ajuntament de Viladrau. 2022DECR000057 02/03/2022

Núm. de Decret i Data:
2022DECR000057 02/03/2022

DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:
Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 7 de març de 2022 a
les 19:00 hores a la Sala Alicia de Larrocha de l’Espai Montseny per tractar els
assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible
d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

AJUNTAMENT DE VILADRAU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://viladrau.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta anterior
2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia
3.- Donar compte període mig pagament i execució Quart Trimestre
4.- Aprovació liquidació pressupost
5.- Donar compte informe anual funció interventora
6.- Aprovació operació préstec inversions
7.- Adjudicació obres projecte reforma Ajuntament (Antigues Escoles)
8.- Aprovació modificació ordenança reguladora impost IVTNU (Plusvàlua)
9.- Moció servei de Salut Trans
10.- Moció de suport en defensa del sector agrari
11.- Precs i preguntes
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i
publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.
Signat electrònicament,
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