
CONVOCATÒRIA A PLE ORDINARI
DIA:  28 de setembre 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.- Aprovació de l'acta de la sessió número 6 de 27 de juliol de 2021 

2.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local número 15 de 5 d'agost de 2021 a la número

17 de 2 de setembre de 2021 

3.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 752 de 19 de juliol de

2021 al 987 de 20 de setembre de 2021 

4.- Modificació puntual número 6 del POUM d'Anglès, per la reordenació volumètrica de l'illa configurada pel

carrer Escoles, carrer Sant Jordi i carrer Sant Martí 

5.- Aprovació de l'expedient de contractació de les obres de millora del sanejament municipal (fase 1) i

convocar licitació per a l'adjudicació del contracte 

6.- Reconeixement extrajudicial de crèdit de les quotes de l'exercici 2020 de la Comunitat de propietaris

Sant Josep Obrer 

7.-  Reconeixment  de  crèdit  per  compromisos  degudament  adquirits  en  exercicis  anteriors  a  favor  de

l'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU 

8.- Donar compte al Ple dels informes d'execució trimestral, PMP i Morositat 2n trimestre 2021 

9.- Donar compte al Ple dels informes definitius control permanent planificable obligatori 2020 

10.- Aprovació definitiva del Compte General 2020 

11.- Modificació títol preu públic 20.5 

12.- Creació grup de treball equip de govern 

13.- Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts als comerços locals del municipi d'Anglès

pel cessament obligatori de l'activitat motivada per la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 

14.- Donar compte de l'aprovació de la certificació núm. 5 de les obres de Millora de l'eficiència energètica

de l'enllumenat públic d'Anglès 

15.- Assumptes urgents 

16.- Precs i preguntes 


