
 

 

CONVOCATÒRIA AL PLE ORDINARI 

DIA: DIMARTS 26 DE JULIOL DE 2022 

HORA: 20:00 DE LA TARDA     

LLOC: SALA FONTBERNAT de l’Ajuntament d’Anglès i canal de Youtube anomenat 

Ajuntament d'Anglès  o bé al següent enllaç: 

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió número 3 de 31 de maig de 2022. 

2.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 10 de 19 de 

maig de 2022 a la número 14 de 7 de juliol de 2022. 

3.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 648 de 23 de 

maig de 2022 al 925 de 18 de juliol de 2022. 

4.- Donar compte dels informes definitius de control permanent planificable obligatori 

de l'exercici 2021. (Expedient núm.: X2022001017) 

5.- Donar compte dels informes d'execució trimestral, PMP i morositat del segon 

trimestre de 2022. (Expedient núm.: X2022001519) 

6.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions omissions diversos 

expedients Maig- 1a quinzena juliol 2022. (Expedient núm.: X2022001315) 

7.- Sol·licitud pròrroga conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament 

de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Anglès per 15 places 

de servei CDGG. (Expedient núm.: X2021000911) 

8.- Rectificació material de la qualificació jurídica del pis de la Plaça de la Vila, 2, 1B 

com a bé patrimonial. (Expedient núm.: X2019001323) 

9.- Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès per a la gestió 

dels convenis entre l'Agència de Residus de Catalunya i els SIG d'Ecoembes i 

d'Ecovidrio. (Expedient núm.: X2022000042) 

 

10.- Delegació competències del PLE a JGL en relació a la licitació i adjudicació del 

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A


 

contracte de serveis de neteja basat en l'Acord marc. (Expedient núm.: X2022000362) 

11.- Aprovació definitiva del pla d’accessibilitat municipal. (Expedient núm.: 

X20220000496) 

12.- Aprovació inicial del Reglament regulador de la borsa d'habitatges de l loguer social 

al municipi d'Anglès. (Expedient núm.: X2022001189) 

13.- Aprovació provisional Modificació puntual número 7 del POUM. (Expedient núm.: 

X2021001550) 

14.- Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022DECR000829 de convocatòria 

de subvencions entitats 2022. (Expedient núm.: X2022000661) 

15.- Donar compte del decret d'alcaldia número 2022DECR000801 de convocatòria de 

subvencions per l'adquisició de llibres i material escolar curs 2022-2023. (Expedient 

núm.: X2022000662) 

16.- Rectificació error material de les bases reguladores de la concessió de 

subvencions per l'adquisició de llibres i material escolar curs 2022-2023. (Expedient 

núm.: X2022001617) 

17.- Donar compte del decret d'alcaldia número 2022DECR000820 de convocatòria de 

subvencions per l'atorgament d'ajuts a les famílies per a casals d'estiu 2022. 

(Expedient núm.: X2022000663) 

18.- Rectificació error material de les bases reguladores de la concessió de 

subvencions per l'atorgament d'ajuts a les famílies per a casals d'estiu 2022. 

(Expedient núm.: X2022001618) 

19.- Modificació de crèdit 16/2022 de crèdit extraordinari - Inversió  adquisició terreny. 

(Expedient núm.: X2022001597) 

20.- Modificació i aprovació del projecte d'establiment del servei públic municipal de 

recollida porta a porta de residus. (Expedient núm.: X2021001959) 

21.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de recollida de residus porta a 

porta i neteja viària i inici de la licitació. (Expedient núm.: X2022001090) 

22.- Aprovació del conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i 

especialitzats, de delegació de competències a favor del Consell Comarcal de la Selva. 

(Expedient núm.: X2022001599) 

 

23.- Assumptes urgents 



 

24.- Precs i preguntes 

 

Les preguntes del públic enviades amb un mínim de 24 hores abans del Ple a la 

bústia govern@angles.cat es podran respondre a la sessió del Ple o bé directament 

al xat online del canal de youtube mitjançant el qual es retransmetrà el ple en 
directe: https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A  

 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica 

 

L'alcalde,        

Jordi Pibernat Casas  
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