
 

 DECRET

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/8 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 Ordinària

Data i hora 24 / de juliol / 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 2698/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la distribució del 
superàvit consolidat de la liquidació del 2018
3.Expedient 2463/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, del pla estratègic de 
subvencions per als exercicis 2019-2021
4.Expedient 2480/2019. Estudi i aprovació, de l´expedient de la massa salarial del 
personal laboral de l'Ajuntament de Vandellòs i l' Hospitalet de l'Infant per a l'exercici 
de 2019.
5.Expedient 2592/2019. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, dels preus públics del 
Patronat de la Llar d´Infants.
6.Expedient 2046/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la determinació de les 
festes locals del Municipi per a l' any 2020
7.Expedient 2892/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el 
grup municipal de la CUP sobre bon govern, transparència i participació ciutadana.

 



 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
8.Expedient 2829/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'aprovació inicial, del 
plànol de delimitació d'incendis forestals segons la Llei 5/2003, de 22 d' abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals.
9.Expedient 2570/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el 
grup municipal del PP per implementar i impulsar al Municipi i l'Agenda 2030
10.Expedient 2891/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta 
el grup municipal de la CUP en matèria de prevenció d'incendis forestals.
11.Expedient 2939/2019.Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el 
Grup municipal d'ERC d'adhesió a la campanya ciutadana #rebrotem en solidaritat 
amb la Ribera d'Ebre i les persones afectades pel recent incendi forestal que els ha 
afectat.
B) Activitat de control
Donar compte d'aquests expedients:
-Expedient 2372/2019. Donar compte de l'expedient del preu públic de Toka'l 2 
Segons semestre 2019
-Expedient 2371/2019. Donar compte de l'expedient dels preus públics Programa 
estiu jove 2019
-Expedient 2314/2019. Donar compte de l'expedient del preu públic del sopar 
medieval 2019
-Expedient 1388/2019. Donar compte de l'expedient del preu públic de sortida al 
teatre
-Expedient 2370/2019. Donar compte del preu públic del llibre Almadrava de 
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Paradigma de les Almadraves catalanes en època 
moderna.
-Expedient 2264/2019. Donar compte expedient control financer 2018
-Expedient 2142/2019. Donar compte expedient modificació de crèdit 6/2019
-Expedient 4438/2018. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 7/2019.
-Expedient 2972/2019. Donar compte del llibre de Decrets de l'Alcaldia del 19 d'abril 
al 17 de juliol de 2019

C) Precs i preguntes

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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