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Sr. /Sra. 

                              CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 

Ple municipal extraordinari núm. 01/2022 

Data: 27 de gener de 2022 

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, el dia 27 de gener de 2022 a 

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

 
     ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2022, la plantilla 

orgànica i les bases d’execució  

 

2. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte constructiu de Millores en l’abastament 

d’aigua en alta a Coll de Nargó des de la Font de Santa Eulàlia  

 

3. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte constructiu de Millores en l’abastament 

d’aigua en alta a les Masies  

 

4. Aprovació, si s’escau, del Conveni de gestió entre el Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural i l’Ajuntament de Coll de Nargó per tal de realizar la 

gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests 

de titularitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

 

5. Aprovació inicial, si s’escau, del reglament regulador del servei de cementiri 

municipal de Coll de Nargó i dels seus nuclis agregats 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la derogació de diverses ordenances 

 

7. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de drets 

d’examen per a participar en processos selectius 
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8. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de la 
piscina municipal 

 
9. Reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat d’un membre de la corporació 

 
10. Aprovació, si s’escau, del padró d’aigua potable i cànon de sanejament, 4rt trimestre 

2021 
 

11. Aprovació si s’escau de factures, pagaments i dietes  
 

12. Donar compte de l’informe 21/2021 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al compte 
general de les corporacions locals, exercici 2019 

 

 
Coll de Nargó, a la data de la signatura electrònica. 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
Martí Riera Rovira 
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