Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/4

PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST
ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data i hora

22 / de maig / 2019 a les 18:00

Lloc

SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
2.Expedient 1652/2019. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el
compliment de terminis per a pagament de proveïdors (informe trimestral de
morositat art. 4.3 Llei 15/2010) 1er trimestre 2019
3.Expedient 1904/2019. Donar compte de l'informe d'execució trimestral del
pressupost 2019 (HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (1er trimestre de 2019)
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
4.Expedient 1843/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, del Projecte de
cofinançament per ampliació de la Llar d'Infants de l'Hospitalet de l'Infant.
5.Expedient 1918/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'Addenda al conveni d'11
de juliol de 2013 entre l'Institut Català del Sòl, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant i Endesa Distribucion Eléctrica SLU, per als subministraments elèctrics
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dels sectors d'activitat econòmica Les Tàpies II i del Sector Residencial Camí de la
Porrassa a l'Hospitalet de l'Infant.
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