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ANUNCI
De conformitat amb el que estableix l’article 109 del Reglament Orgànic Municipal de Viladecavalls,
es comunica la següent convocatòria:
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:

Ple ordinari
29 d’abril de 2021
18:00 hores
Telemàtica

Ordre del dia
Part dispositiva
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 25 de març de 2021.

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.viladecavalls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

2.- Aprovació inicial de l'ordenança reguladora per a la prevenció i control dels mosquits, i
particularment el mosquit tigre.
3.- Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari derivada de la prestació del servei municipal de recollida, acollida i assistència als animals
domèstics de companyia perduts o abandonats al municipi de Viladecavalls i derogació de
l'ordenança fiscal número 24 "Taxes per la prestació del servei de recollida i atenció als animals
domèstics".
4.- Moció presentada pel grup municipal ERC-AM a favor de la lluita contra la pobresa menstrual.
Control de l’equip de govern
5.- Donar compte del decret 2021DECR000402 d'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2020.
6.- Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia del 2021DECR000275 de data 22 de març de
2021 al 2021DECR000415 de 23 d'abril de 2021 i dels acords de la Junta de Govern Local de les
sessions de data 18 de març de 2021 i 31 de març de 2021.
7.- Assumptes d'urgència.
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8.- Precs i preguntes.
L’alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
Viladecavalls, data de la signatura electrònica.
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