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4. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari urgent del dia 08 de
juliol de 2020.
5. Proposta aprovació minuta del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i la societat
Iberpotash, S.A. per la cessió d'ús del Castell de Sant Sebastià i la zona del
Castell.
6. Proposta aprovació minuta addenda del conveni de cessió d'ús del jaciment Poblat
Ibèric "El Cogulló" signat en data 12/07/2017 entre l'Ajuntament i la societat
Iberpotash, S.A.

Metadades

5b95ee68d8014280a5f50131b4396963001

3. Donar compte de la modificació de l’annex 15 de l’ordenança 33 general de preus
públics. Preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals – Escola de música.

Alcalde

2. Donar compte de l’Aprovació de les liquidacions dels lloguers del 2n trimestre del
Viver d’empreses El Salt.

04/09/2020

1. Donar compte de la proposta aprovació inicial de les bases reguladores per
concedir ajuts en forma de “vals de compra” a les persones de Sallent afectades
econòmicament per l’estat d’alarma i obrir convocatòria pública per presentar
sol·licituds.
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Oriol Ribalta
Pineda
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Secretari
Accidental
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04/09/2020

En ús de les atribucions que em confereix l'article 80 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us convoco a la sessió del Ple de
l’Ajuntament de caràcter Ordinaria que tindrà lloc el 9 de setembre de 2020, a les 20:00
hores, en primera convocatòria. Si no es reunís el quòrum d'assistència de la majoria
absoluta dels seus membres es constituirà en segona convocatòria, a la mateixa hora,
dos dies després de l'assenyalada per la primera, amb el següent:

Josep Fernandes
Rodriguez

CONVOCATÒRIA

7. Autorització d'obertura de 2 festius addicionals pels establiments comercials.
8. Proposta aprovació provisional de la Modificació Puntual número 9 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal, als àmbits del carrer Verge del Pilar, carrer
Molí i plaça Santa Maria.
9. Proposta verificació del Text Refós de la Modificació Puntual número 6 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent en l'àmbit de Plans de la Sala.
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10. Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Consell d’Adolescents de Sallent.
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17. Pregs i preguntes.

04/09/2020
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16. Seguiment i control.

Sallent, 4 de setembre de 2020.

L'ALCALDE,

Perquè en prengueu coneixement
EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)
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15. Moció per a la suficiència financera dels Ens Locals.
Oriol Ribalta
Pineda

Pàgina web de validació de signatura:

Secretari
Accidental

14. Aprovació inicial Pla d’Actuació Municipal (PAM).

04/09/2020

13. Proposta aprovació inicial de les bases especifiques de subvencions en règim de
concurrència competitiva adreçades a les activitats de promoció del comerç fora
de l’àmbit delimitat pel pla de barris de Sallent, i obrir convocatòria pública per
presentar sol·licituds.
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12. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.19/2020

Josep Fernandes
Rodriguez

11. Aprovació expedient de contractació: serveis de manteniment de l'enllumenat
públic exterior de titularitat municipal i muntatge d'instal·lacions eventuals per a
fires i festes a Sallent.

