Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/8

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

2 / de desembre / 2021 a les 18:00

Lloc

SALA ACTES CASA DE LA VILA DE L'HOSPITALET DE
L'INFANT
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat»

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 3989/2021. Estudi i aprovació inicial, de l'expedient de modificació de
crèdit 4/2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
3.Expedient 3286/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la
Corporació per a l'exercici de 2022
4.Expedient 3419/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta del Jutge de
Pau titular d'aquest Municipi.
5.Expedient 4205/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'Ordenança fiscal 8, reguladora de la taxa per utilització privativa o per aprofitament
especial del domini públic local de les instal.lacions de transport d'energia elèctrica,
gas, aigua i hidrocarburs
6.Expedient 4331/2021.Estudi i aprovació, si procedeix, de l'aprovació del conveni de
col.laboració entre el CCBC i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per
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B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
--DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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regular la delegació a favor de la comarca dels serveis de gestió de residus
municipals i serveis addicionals i complementaris al Municipi.
7.Expedient 4745/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, sobre la proposta de
resolució que presenta el grup municipal de la CUP per l'elaboració d’un pla de
contingència per actuar en cas de desabastiment energètic i/o alimentari i de dotació
pressupostària del Capítol 5 de la despesa (Fons de Contingència i altres
imprevistos)
8.Expedient 4227/2021. Donar compte de l'expedient del cost efectiu dels serveis
2020
9.Expedient 1444/2021. Donar compte de l'expedient de Morositat del 3er trimestre
de 2021 de l'Ajuntament i dels Patronats
10.Expedient 3716/2021. Donar compte de l'expedient de les línees fonamentals del
pressupost 20221
11.Expedient 4491/2021. Donar compte de l'expedient del preu públic del taller
d'il.lustració
12.Expedient 3999/2021. Donar compte del preu públic sortida Port Aventura
13.Expedient 4675/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del 10 de
setembre al 22 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
14. Expedient 4614/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, del nomenament de filla i
fill adoptiu del Municipi a la Dra. Maria Teresa Palet Plaja i al Dr. Manuel Romero
Tallafigo respectivament, a proposta del grup municipal de la FIC
15.Expedient 4711/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta
el grup municipal d'ERC per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i
neonatal
16.Expedient 4716/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta
el grup municipal d'ERC per a la recuperació històrica dels nostres rentadors
17.Expedient 4746/2021. Estudi i aprovació, si procedeix de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a la millora en l'àmbit cultural, festiu i de
participació d'entitats
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
18.Expedient 384/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'expedient de delimitació
entre els termes municipals de l'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
incoat per part del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

