Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/2

PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST
ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
Donada la conjuntura actual derivada de la pàndemia COVID -19 i per poder garantir la
distància de la seguretat social entre els electes i personal adscrit a la intervenció
municipal i a la secretaria general a les sessions plenàries de l'ajuntament, per
concórrer una causa de força major, es considera adient la celebració d'aquesta sessió
plenària a la Sala d'actes de la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l'Infant, per tenir una
major cabuda, permetre una major rati presencial i per garantir una millor connectivitat,
si s'escau, mantenint les mesures de seguretat adients.

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

9 / d’abril / 2020 a les 10:00

Lloc

SALA D'ACTES DE LA CASA DELA VILA DE L'HOSPITALET
DE L'INFANT

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
AREA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.Expedient 1226/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització de la
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recollida i l'autogestió dels residus orgànics
3.Expedient 1227/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a l'elaboració d'un protocol municipal
d'atenció a la gent gran en cas d'emergència
4.Expedient 1228/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP de mesures urgents en relació a la situació
d'alerta sanitària de la COVID-19
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.Expedient 1174/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, des les bases per a la
concessió de subvencions a la defensa del productor agrari envers l'amenaça de la
plaga del porc senglar
6.Expedient 1211/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de les bases per la
concessió de subvencions a les empreses per la contractació de treballadors en atur
7.Expedient 1209/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
les bases reguladores del programa d'ajuts per al foment a l'autoempresa
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
8.Expedient 2463/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació de l'annex
del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant per a l'exercici de 2020
9.Expedient 461/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit (liquidació 2019)
10.Expedient 850/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'expedient de distribució
del superàvit consolidat de la liquidació de 2019
11.Expedient 630/2020. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
en la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit
12.Expedient 1099/2020. Estudi i ratificació, si procedeix, del Decret de l'Alcaldia
d'aprovació del Pla pressupostari a mig termini
13.Expedient 474/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la massa salarial del
personal laboral del sector públic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant per a l'exercici de 2020
14.Expedient 809/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix de la modificació de
crèdit 2/2020, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
15.Expedient 643/2020. Donar compte de l'expedient de la liquidació del Pressupost
de l'Ajuntament, dels Patronats i de les dues Societats Idetsa I LLastres de l'exercici
2019. Donar compte de l'informe de l'Interventor envers les resolucions contràries a
objeccions d'intervenció i anomalies d'ingressos
16.Expedient 999/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de les tarifes del servei de
subministrament d'aigua potable al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que
presenta Comaigua SL.
17.Expedient 1225/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització de la gestió
de l'aigua
18.Expedient 1070/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la designació del
Regidor Tomàs Diaz Crucera a la Junta Local de Seguretat i coordinador municipal
d'emergència i aprovar canvis dels membres del CECOPAL
19.Expedient 1166/2020. Donar compte del Decret d' Adhesió al "Manifest dels ens
locals davant la crisi del coronavirus"
20.Expedient 1144/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia sobre mesures
d'adaptació funcional a la situació d'alerta sanitària. Modificació jornada i/o horari
laboral.
21.Expedient 1101/2020. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre mesures

preventives i d'adaptació funcional dels serveis a l'activació de l'alerta sanitària
22.Expedient 1223/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 27 de gener de
2020 al 31 de març de 2020 (ambdós inclosos)
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
23.Expedient 4475/2019. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de la
modificació del POUM relativa a les qualificacions d'espais lliures, equipament i
vialitat en l'àmbit destinat a comissaria de la Policia Local (no sotmés a tramitació
ambiental). Iniciativa pública
24.Expedient 4532/2019. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de la
modificació del POUM relativa a la modificació dels usos previstos en el sòl
d'equipament de l'àmbit PAUt17 "Camí de la Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho
a futura implantació d'un equipament esportiu (No sotmés a tramitació ambiental).
Iniciativa pública
25.Expedient 1193/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la derogació de
les bases per a l'atorgament de subvencions en matèria d'habitatge i construcció
26.Expedient 2991/2017. Estudi i aprovació, si procedeix, de la renuncia a l'expedient
de la Dirección General de Política Energética i Minas del Ministerio de Energia,
Turismo y Agenda Digital en relació als Projectes de desenvolupament local
cofinançables de l'any 2018, segons articles 9 i 10 de l'Ordre IET/458/2015, d'11 de
març.
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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