Ajuntament de Vallbona de les Monges

EDICTE
Em plau informar-vos de la sessió que celebrarà l’Ajuntament Ple, amb l’ordre del dia
que a continuació s’indica:
DIA:

29 de març de 2021

HORA:

17.00 hores

LLOC:

Sessió telemàtica

SESSIÓ:

Ordinària

ORDRE DEL DIA
1/05- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 04/2021, 01.03.2021.
2/05- Aprovació addenda pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Urgell i l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en matèria de Serveis Socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per l’anualitat 2020.
3/05- Informe Alcaldia liquidació 2020, Decret núm. 21/2021 de data 26.02.2021.
4/05- Dació de compte dels informes:
- D’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost de l’ajuntament de Vallbona de les
Monges, exercici 2020.
- Informe resum anual sobre el control intern, exercici 2020.
5/05- Informe Alcaldia Decret núm. 36/2020 de data 09.03.2020, aprovació pla
pressupostari a mig termini 2022-2023-2024.
6/05- Informe de l’Alcaldia, Decret núm. 13/2021, de 28.01.2021, incorporació de
romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2021.
7/05- Expedient de declaració de bé cultural d’interès local. Església de Sant Andreu de
Montblanquet.
8/05- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora dels preus públics.
9/05- Mocions. Despatx d’ofici: Resolucions de l’Alcaldia.
10/05- Precs i preguntes.
La sessió del ple la podreu seguir en directe pel canal oficial de YouTube de l’Ajuntament
de Vallbona de les Monges, al link que es publicarà en la web municipal uns 20 minuts
abans de l’inici de la sessió,
Vallbona de les Monges, 24 de març de 2021
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