Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/1

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

28 / de febrer / 2019 a les 18:30

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 A LES PERSONES
2. Expedient 748/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, del conveni de l'ampliació de
l'escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
3. Expedient 4879/2018. Estudi i aprovació definitiva, si procedeix, de l'actualització
de la nomenclatura de les vies públiques i numeració dels immobles del nucli de
l'Hospitalet de l'Infant, dels sectors d'activitat econòmica de les Tapies I i de les
Tapies II i de la nova retolació
4. Expedient 600/2019. Estudi i ratificació, si procedeix, de les tarifes dels serveis
urbans del servei de taxi municipal per l'exercici 2019 i següents
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
5. Expedient 1052/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, del conveni amb IDETSA
de l'autorització a l'explotació de la infraestructura per a les xarxes de comunicacions
a la zona residencial de l'Hospitalet de l'Infant
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B) ACTIVITAT DE CONTROL
Es dóna compte de:
• Expedient 641/2019. Decrets de l'Alcalida del 14 de desembre de 2018 al 15
de febrer de 2019
• Expedient 196/2019. Modificació de Crèdit 1/2019
• Expedient 353/2019. Modificació de Crèdit 2/2019
• Expedient 356/2019. subministre informació de l'execució trimestral del
pressupost quart trimestre de 2018
• Expedient 154/2019. Informe preceptiu contra la lluita de la morositat, quart
trimestre de 2018
• Expedient 671/2019. Pla control financer 2018
• Expedient 5060/2018. Preus públics dels serveis que ofereix el Departament
de Joventut
• Expedient 5240/2018. Preu públic per a edicions municipals: llibres 'Castelló:
mirador del Camp de Tarragona des de les muntanyes de 'Vandellòs' i
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
• Expedient 5357/2018. Preu públic TOK'L 2 primer semestre de 2019
• Expedient 631/2019. Preu públic formació de joves

C) Precs i preguntes
---
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