Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/2

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 25 / de març / 2021 a les 21:00
2a convocatòria: 25 / de març / 2021 a les 21:05

Lloc

Saló de sessions de la casa consistorial
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://solsona.eadministracio.cat»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 584/2021. Bonificació o Exempció Tributària. Prorrateig per a l'arn
2021 la quota de l’impost d’aquells vehicles que es donin de baixa de forma
temporal.
3. Expedient 583/2021.Modifiació dels Estatuts del Congiac
4. Expedient 581/2021. Delegar a la Diputació de Lleida, a través de ?OARTL de
les facultats el matèria de recaptació executiva
5. Expedient 565/2021. Ampliar en un any la duració del contracte de l'explotació
del servei del bar restaurant ubicat al parc de la Mare de la Font, finalitzant el
3 d'abril de 2033
6. Expedient 604/2021. Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de
Solsona
7. Expedient 569/2021. Excedència temporal del mercat i exempció de
pagament de la taxa per a les parades que no vinguin al mercat sermanal.
8. Expedient 585/2021. Aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts per a la
promoció de l'ocupació i de l'activitat empresarial de Solsona
9. Expedient 410/2021. Ajuts per estimular el comerç local
10.Expedient 587/2021. Aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts per a
hotels, hostals, escoles de música i dansa i gimnasos que s'han vist afectats
per la crisi del Covid-19.
11.Expedient 1685/2020. Desestimar el recurs de reposició interposat contra
l'adjudicació de l'obra del tanatori
12.Expedient 571/2021. Moció de recolzament al món de la dansa i de la música
davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.
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NOTIFICACIÓ

13.Expedient 590/2021. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora
- Exempció al pagament de les taxes d’ocupació de la via pública de taules i
cadires dels establiments de restauració durant l’any 2021.
14.Expedient 573/2021. Moció de suport a l'Amnistia
15.Expedient 572/2021. Moció de suport a Pablo Hásel.
16.Expedient 623/2021. Moció de condemna de les declaracions sobre
l'avortament del bisbe de Solsona
17.Expedient 622/2021. Moció per garantir plenament el dret al transit a la
Catalunya central
18.Expedient 624/2021. Moció per garantir plenament el dret a l'avortament a la
Catalunya Central
19.Expedient 267/2021. Tancament i Liquidació del Pressupost 2020
20.Expedient 160/2021. Informació Informes financers i econòmics (1754) Informe període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària del 4t
Trimestre de 2020
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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