
  AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT
                Plaça de l’1d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT
                Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat
 
 
Mitjançant la present se’l convoca a la 
el proper DIJOUS, 10 de 
l’Ajuntament, per tal de tractar els assumptes que es relacionen seguidament:
 
ORDRE DEL DIA: 
 
01.- Presa de possessió del Regidor Daniel Hernández Mayor (Expedient 
X2020000093). 
 
02.- Aprovació de l’acta anterior (04/20).
 
03.-Acord pel que s’estableix que el règim de funcionament de la delegació conferida a 
la Diputació de diverses facultats de ge
ingressos de drets públics locals és el regulat al pla de serveis aprovat per Xaloc
(expedient X2020000107) 
 
04.-Aprovació de la Moció 
 
05.- Ratificació de la moció 
 
06.- Assumptes urgents. 
 
07.- Informacions de l’equip de govern.
 
08.- Precs i preguntes.  
 
Viladamat, a 7 de setembre
 
L’alcaldessa, 
Dolors Pons Sais 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la 
informació corresponent als assumptes que figuren en l’ordre del dia resten a la seva 
disposició a la Secretaria Municipal.  

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
, 1   17137 VILADAMAT 

ajuntament@viladamat.cat 

Mitjançant la present se’l convoca a la SESSIÓ ORDINÀRIA de Ple que es celebrarà 
e setembre de 2020, a les 19:00h. a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, per tal de tractar els assumptes que es relacionen seguidament:
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la Diputació de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres 
ingressos de drets públics locals és el regulat al pla de serveis aprovat per Xaloc

 

 d’adhesió a Mayors for Peace.  
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