ORDRE DEL DIA de la sessió ORDINÀRIA a celebrar pel PLE DE l’AJUNTAMENT el dia
27 d'octubre de 2020, a les 21.00 hores.
Per aplicació de l'article 46.3 LBRL, segons la nova redacció donada per la Disposició Final 2a
del RDL 11/2020, de 31 de març, la celebració de la sessió i l'adopció dels acords es farà a
distància, per mitjans electrònics i telemàtics.
1. - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de
2020.2. - Control i fiscalització dels òrgans de govern:

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2020 de l'Organisme
Autònom Museu-Arxiu.-

Estat d'elaboració: Original

5.- Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’any 2021.6.- Aprovació inicial del Pressupost i la plantilla de personal per a l’any 2021.7.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Mataró i
Sant Andreu de Llavaneres.8.- Ratificació del Decret número 831/2020, de 8 d'octubre de 2020, de modificació del termini
de finalització del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de les piscines amb
annexes a la zona d’equipament públic social del Pla Parcial “Pla de Sant Pere” i del Decret
número 847/2020, de 14 d'octubre, de correcció d'una errada material.-

Origen: Origen administració
Classificador:Ordre del dia -

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012

a62b8e98b7dc435b99ac9ffc8051f78b001

3. -Donar compte de la relació mensual de les operacions del compte 413 «Creditors per
operacions meritades».-

Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

A) Resolucions de l’Alcaldia i Regidors-Delegats.-

9.- Aprovació inicial de les bases reguladores de la la línia de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres de suport al finançament de les despeses extraordinàries per a
l’impuls o contractació del servei a domicili en el sector de la restauració relacionat amb la
Covid-19 de tramitació urgent.10. - Proposta del Grup Municipal d’ERC, de declaració institucional per la llibertat dels presos
polítics.11. - Informes.Sant Andreu de Llavaneres, a data de la signatura electrònica.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

Joan Mora i Buch

Josep Lluís Valentín Martínez
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