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CONVOCATORIA PLE ORDINARI 26.07.2021
En virtut d’allò acordat en la sessió Plenària de data 12 de juliol de 2019 de l’organització i
funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es procedent convocar un ple
extraordinari amb caràcter d’ordinari el dia 26 de juliol de 2021 per tal de tractar els
assumptes proposats per l’Alcaldia.
Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
Vistos també els articles 80 i ss del ROF i preceptes concordants.
DISPOSO
PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària amb caràcter d’ordinària de l’Ajuntament Ple el
proper dimecres dia 26 de juliol de 2021 a les 18:00 hores, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 d’abril de
2021
2.- Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general de l’exercici 2020.
4.- Aprovació, si s’escau, de les certificacions 6a i 7a de les obres de rehabilitació de la
rectoria de copons 4a fase.
5.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de nomenament de jutge de pau suplent.
6.- Aprovació, si s’escau, de les festes locals de caràcter oficial per a l’exercici 2022.
7.- Aprovació, si s’escau, de l’informe del consell escolar relatiu al canvi de nom de l’escola de
Copons.
8.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de l’accés als habitatges propietat de
l’Ajuntament de Copons mitjançant lloguer social i convocatòria de l’accés al corresponent
al C. Vilanova, 2 A després de la seva rehabilitació.
9.- Aprovació, si s’escau del projecte inclòs al PUOSC “Substitució de lluminàries de sodi
contaminants per enllumenat LED a Copons.”
10.-Acceptació de la subvenció per l’arxiu històric i municipal de Copons
11.-Precs i preguntes.
SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria
i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.
Copons, a la data de la signatura electrònica.
Alex Prehn Faura
Alcalde
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