Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/3

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

3 / de juny / 2020 a les 18:00

Lloc

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

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
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 als òrgans col.legiats de l'ajuntament, per concórrer una causa de
força major, es considera adient la celebració d'aquesta sessió 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.
De conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona, del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel
que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, per la que es
modifica l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Disposició
addicional 3a. del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
2.Expedient 1197/2020.Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació dels
estatuts del Patronat de la Llar d'Infants.
3.Expedient 1199/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació dels
estatuts del Patronat municipal de l'escola de música
4.Expedient 1565/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació
parcial de l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de domini públic, en ordre a derogarde manera transitòria la
taxa d'ocupació de la via pública per taules i cadires durant l'exercici de 2020
5.Expedient 1353/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
crèdit 3/2020 de l'Ajuntament, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
6.Expedient 1579/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el
grup municipal d'ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la
finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local
7.Expedient 1640/2020. Estudi i aprovació, si procedeix de la Moció que presenta el
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grup municipal d'ERC per la creació d'agents cívics municipals.
8.Expedient 1652/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP de mesures en l'àmbit institucional per fer front
a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19 al Municipi de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
9.Expedient 1655/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP en l'àmbit laboral i d'activitats econòmiques per
fer front a la crisi sanitària, social i econòmica derivades de la COVID-19 al Municipi
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
10.Expedient 1656/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d
´estabilitat econòmica com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i
econòmica
11.Expedient 1650/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, dels preus públics de
l'escola de la llar d'infants pel curs 2020-2021
12.Expedient 1651/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, dels preus públics
de l'escola de música pel curs 2020-2021
13.Expedient 1289/2020. Donar compte de l'adhesió d'aquest Ajuntament al decàleg
per a la recuperació socioeconòmica dels Municipis de Catalunya
14.Expedient 643/2020. Donar compte de l'informe de l'interventor sobre la
rectificació de l'avaluació del compliment de les regles fiscals a la liquidació del
pressupost de 2019 de l'Ajuntament, Patronats i Idetsa.
15.Expedient 850/2020. Donar compte de l'informe de l'Interventor sobre la
rectificació de la distribució del superàvit obtingut a la liquidació del Pressupost 2019
16.Expedient 1247/2020. Donar compte de l'informe de la morositat del 1er trimestre
de 2020 de l'Ajuntament i dels Patronats
17.Expedient 1476/2020. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit
2/2020 del Patronat municipal de mitjans de comunicació
18.Expedient 1516/2020. Donar compte de l'expedient de la modificació de crèdit
2/2020 del Patronat municipal de la llar d'infants
19.Expedient 1517/2020. Donar compte de l'expedient de la modificació de crèdit
1/2020 del Patronat municipal de l'escola de música
20.Expedient 1638/2020. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del 3 d' abril al
21 de maig de 2020 (ambdós inclosos)
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
21.Expedient 1644/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de les bases
d'urgència per la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per aliments
i productes de primera necessitat davant la crisi sanitària derivada de la pandèmia
COVID-19
22.Expedient 1647/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació
dels ajuts puntuals socials per a persones en situació d'urgència social i de prevenció
d´exclusió social i per assistència als centres d'atenció a la gent gran de l'Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
23.Expedient 1554/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el Grup a d municipal de JxCaT sobre la creació d'una guia municipal
d'ús no sexista del llenguatge
24.Expedient 1653/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP en l''ambit social per fer front a la crisi sanitària,
social i econòmica derivades de la COVID-19 al Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant
25.Expedient 1654/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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presenta el grup municipal de la CUP en l'àmbit educatiu per fer front a la crisi
sanitària, social i econòmica derivades de la COVID-19 al Municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant
26.Expedient 1657/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per reclamar la continuïtat dels punts de guaita
per la prevenció d'incendis forestals
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
27.Expedient 1633/2020. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de les bases
reguladores de subvencions per al foment del teixit empresarial del Municipi de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
28.Expedient 1637/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta
el grup municipal d'ERC per fer del Municipi una destinació turística segura, en
referència a la COVID-19 i propostes per a un futur molt proper
29.Expedient 1639/2020. Estudi i aprovació,si procedeix, de la Moció que presenta el
grup municipal d'ERC pel desenvolupament i posicionament del Municipi en un nou
entorn social i econòmic
30.Expedient 1642/2020. Estudi i aprovació si procedeix, de la moció que presenta el
grup municipal d'ERC per demanar mesures per pal.liar els efectes econòmics de la
COVID-19 als restauradors locals
31.Expedient 1643/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta
el grup municipal d'ERC per demanar mesures per pal.liar els efectes econòmics de
la COVID-19 al comerç local
32.Expedient 1658/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a l'elaboració d'un inventari de locals
comercials buits
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
33.Expedient 2132/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'atorgament de llicència
urbanística a l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II AIE per rehabilitar l'estació
metereològica de la CNVII
34.Expedient 1659/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per l'elaboració d´un pla de restauració i
preservació del litoral al Municipi
35.Expedient 1385/2020.Presa de raó de la renúncia presentada per la Regidora
Belen Lavilla Vidal pel grup municipal del JxCaT
36.Expedient 1396/2020. Presa de raó de la renúncia presentada pel Regidor Sergi
Saladié Gil pel grup municipal de la CUP
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