
CONVOCATÒRIA AL PLE ORDINARI 
DIA: 23 de novembre de 2021 

HORA: a les 20:00 hores

LlOC: Sala Virtual de Videoconferència Localretmeet, que es podrà seguir al canal de Youtube 

ORDRE DEL DIA: 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions número 9 de 28 de setembre de 2021 i 10 de 21 d'octubre de

2021. 

2.0.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 18 de 16 de setembre de 2021

a la número 21 de 4 de novembre de 2021. 

3.0.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 988 de 20 de setembre

de 2021 al 1247 de 15 de novembre de 2021. 

4.0.-  Aprovació  del  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  de  la  Selva  i  l'Ajuntament  d'Anglès  per  al

desenvolupament d'actuacions de senyalització turística, en el marc del projecte "Els Camins de la història a

la comarca de la Selva". (Expedient núm. X2021001692) 

5.0.-  Rectificació  error  material  Acord  de  Ple  aprovació  inicial  Projecte  de  millora  del  ferm  i  obres

d'urbanització  complementàries  del  carrer  Ramon  Fuster  i  carrer  Can  Planes.(Expedient

Núm.X2021001087) 

6.0.- Aprovació de la certificació número 6 de les obres de Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat

públic d'Anglès.(Expedient Núm. X2020001634) 

7.0.- Aprovació definitiva del Pla Parcial PPU 07 Impremta Pagès. (Expedient Núm. X2020000658) 

8.0.- Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2026.(Expedient Núm. X2020001000) 

9.0.-  Adjudicació  del  contracte  d'obres  de  millora  del  clavegueram  d'Anglès  (Fase  1).(Expedient  Núm.

X2021000399) 

10.0.- Modificació de la relació de llocs de treball (RLT) arquitecte tècnic.(Expedient Núm. X2021001788) 

11.0.-  Donar compte dels Informes d'execució trimestral,  PMP i Morositat 3r trimestre 2021. (Expedient

Núm. X2021001703) 

12.0.-  Aprovació inicial  del  Pressupost  2022, de les bases d'execució,  subvencions nominatives i  de la

plantilla de personal.(Expedient Núm. X2021001453) 



13.0.-  Aprovació  inicial  de  la  modificació  del  Reglament  d’Abastament  d’aigua  al  municipi  d’Anglès.

(Expedient Núm. X2020000993) 

14.0.- Assumptes Urgents. 

15.0.- Precs i preguntes 


