Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/8

Ple municipal

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

14 / de desembre / 2020 a les 19:00

Celebració
Lloc

Videoconferència
Sala de Plens telemàtica

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors, de dates 5 i 21
d'octubre de 2020
2. Modificació de la composició de la Comissió Informativa Permanent
3. Donar compte de Decrets d'organització i funcionament d'òrgans de govern
4. Dissolució de l'Organisme Autònom Local Casal Municipal del Pensionista
5. Atorgament de les Llances 2021
6. Donar compte tramesa de les dades de l'execució pressupostària
corresponent al tercer trimestre de 2020
7. Donar Compte elaboració del Pla Anual de Control Intern 2021
8. Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2021.
9. Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 22 del PGOU
10.Conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit i l'Ajuntament de
Llançà sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions
a normes de circulació
11.Delegar a la Diputació de Girona la tramitació dels expedients sancionadors
per a infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos i protecció
d'animals
12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de tinença d’animals
domèstics del municipi
13.Aprovació del Reglament i aprovació de la Creació del Consell de barris de
Llançà
14. Aprovació de l'Estudi viabilitat de les instal.lacions de pàdel a la zona
esportiva Les Esplanes - actuacions preparatòries contracte concessió
d'obres
B) Activitat de control
15. Moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia
16. Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència

Codi Validació: 6LPLST99LZGRWY9Y9E7YC3EDX | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Francesc Guisset i Lagresa (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 11/12/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

ANUNCI

Codi Validació: 6LPLST99LZGRWY9Y9E7YC3EDX | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

envers les dones

C) Assumptes urgents
D) Precs i preguntes
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