Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/6

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

1 / d’octubre / 2020 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 3191/2020. Estudi i aprovació provisional, si procedeix, de l'ordenança
núm 18, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (PLUSVÀLUA)
3.Expedient 1104/2020. Estudi i aprovació del compte general del pressupost de la
Corporació de l'exercici de 2019.
4.Expedient 1731/2020. Estudi i resolució, si escau, de les al.legacions interposades
en el tràmit d'informació pública del Reglament orgànic Municipal.
5. Expedient 1731/2020.Estudi i aprovació definitiva, si procedeix, del Reglament
orgànic municipal.
6.Expedient 3131/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de JxCaT pel compliment dels acords presos al Ple.
7.Expedient 3189/2020. Estudi i aprovació si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP en relació a les irregularitats reiterades i
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sistemàtiques detectades en els Plans d'ocupació municipals
8.Expedient 2501/2020. Donar compte de l'expedient de morositat del 2n trimestre de
2020
9.Expedient 3160/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 22 de juliol al 21
de setembre de 2020 (ambdós inclosos)
10.Expedient 1788/2020. Donar compte dels preus públis del servei de menjador i
acollida escolar
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
11.Expedient 3130/2020. Estudi i aprovació, si procedeix de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de JxCaT sobre la millora d'alguns parcs i espais
públics per a infants al nostre Municipi
12.Expedient 3190/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a la promoció de la laïcitat al Municipi de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
13.Expedient 3173/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per fomentar la participació dels veïns i veïnes
del municipi en la transició energètica
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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