CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA
Sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el
proper dia 28 de setembre de 2021 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes que
figuren al següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
anterior.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia (de la núm. 118 a la núm.
161 del 2021).
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
4. Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració per a la
gestió de la subvenció associada de la Diputació de Barcelona en quant a
suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través
dels Consell Comarcals – matèria d’arquitectura i urbanisme, exp.
93/2021.
5. Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració per a la
gestió de la subvenció associada de la Diputació de Barcelona en quant a
suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través
dels Consell Comarcals – matèria d’enginyeria, exp. 20/2021.
6. Proposta d’aprovació del conveni relatiu a la gestió municipal del
Cementiri de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí, exp. 106/2020.
7. Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del Pla Especial Urbanístic
de la 1a. Fase del Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Fontrubí, per incloure la masia El Romeu, exp. 401/2020.
8. Proposta d’aprovació definitiva d’expedient de permuta d’un tram del
camí de Cal Muntanyès en el sector La Serra, exp. 32/2018.
9. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 03/2021 del Pressupost de l’Ajuntament de Font-rubí, en la
modalitat de generació de crèdits per ingressos, crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits finançats per romanent de tresoreria.
10. Moció d’ERC Font-rubí referent a la liquidació del model de
finançament de l’exercici 2020.
11. Moció d’ERC Font-rubí contra l’increment de preus de l’electricitat i
crida a la mobilització.
12. Mocions presentades per ERC Font-rubí i pel grup municipal de Junts
per Catalunya a Font-rubí sobre el rebuig al projecte de línia elèctrica aèria
de molt alta tensió.
13. Precs i preguntes.
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