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Sr. /Sra. 

                              CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 

Ple municipal ordinari núm. 10/2021  

Data: 9 de desembre de 2021 

Hora: 19:00 hores 

Per la present em complau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple d’aquest Ajuntament 

que tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament i també telemàticament, el dia 9 de desembre 

de 2021 a les 19:00 hores,  d’acord amb el següent,      

 
     ORDRE DEL DIA 
 
Part Resolutiva: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.  

2. Aprovació, si s’escau, de la delimitació dels termes municipals de Coll de Nargó i Fígols i 

Alinyà. 

3. Aprovació, si s’escau, de l’atermenament de les parcel·les 8692204CG5689S0001SW i 

8592602CG5689S0001KW  de les Masies. 

4. Adhesió, si s’escau, de l’Ajuntament de Coll de Nargó, al Consorci Localret. 

5.Adhesió, si escau, de l’Ajuntament de Coll de Nargó a l’acord comú de condicions per als 
empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. 
 
6. Aprovació, si s’escau, del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Coll de 

Nargó.  

7.Aprovació, si s’escau, de la quarta modificació de crèdit del pressupost del 2021. 

8.Aprovació, si s’escau, de l’addenda al conveni de cooperació interadministrativa subscrit en 

data 14 d’octubre de 2020 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que 

actua a través de la seva secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament 

de Coll de Nargó, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària 

i social provocada per la COVID-19 al municipi de Coll de Nargó en un context de control dels 

rebrots de la malaltia.  
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9.Aprovació de la certificació de l’obra “Consolidació de l’Església de la Mare de Déu de la Salut 

de Montanissell”. 

 
Part de Control i Informes: 
 
10.Aprovació, de factures i pagaments. 
 
11.Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d’Alcaldia. 
 
12.Donar compte de l’informe del període mig de pagament a proveïdors relatiu al tercer 
trimestre de 2021. 
 
13.Donar compte de l’informe d’execució trimestral relatiu al tercer trimestre de 2021. 
 
14. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per al 2022. 
 

15. Donar compte de l'aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024. 

16.Donar compte del cost efectiu dels serveis de l’anualitat 2020. 
 
17.Donar compte del pla de disposició de fons de l’Ajuntament. 
 
18.Informes d’alcaldia. 
 
19.Assumptes sobrevinguts. 
 
20.Precs i preguntes. 
 
 
Coll de Nargó, a la data de la signatura electrònica. 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
Martí Riera Rovira 
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