Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/6

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

29 / de juliol / 2021 a les 13:00

Lloc

SALA ACTES CASA DE LA VILA 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
2.Expedient 2461/2021. Presa de possessió del Sr. Ivan Torrobella Badia com a Regidor
de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la candidatura de la Unitat
Popular-Alternativa municipalista
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
3.Expedient 2730/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'actualització membres Pla
actuació municipal en emergència nuclear (PAMEN)
4.Expedient 2735/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'aprovació de la determinació
festes locals 2022
5.Expedient 2719/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal 12 reguladora de la taxa de llicències d'obertura d'activitats i
instal.lacions
6.Expedient 2856/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal núm 6, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic
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7.Expedient 2875/2021. Estudi i aprovació, si procediex, de l'autorització de compatibilitat
derivada de la segona activitat de la treballadora de Llastres Serveis Municipals SL
Valentina Beltran Piñol
8.Expedient 2874/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'assignació del règim
d'indemnització per assistència a òrgans col.legiats pel regidor Ivan Torrobella Badia i
modificació en el règim retributiu del tercer tinent d'alcalde, Frederic Escoda Gil.
9.Expedient 2687/2021. Estudi i aprovació inicial, de l'expedient 3/2021 de modificació de
crèdit
10.Expedient 1650/2021. Estudi i aprovació del compte general del Pressupost de la
Corporació de l'exercici de 2020
11.Expedient 1643/2021. Donar compte del Pla de tresoreria 2021
12.Expedient 2623/2021. Donar compte del preu públic programa estiu jove 2021
13.Expedient 2881/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia efectuats des del 22 de
maig del 2021 al 18 de juliol de 2021
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
14.Expedient 2876/2021. Estudi i aprovació inicial, si escau de la modificació de les bases
reguladores de subvencions per al foment del teixit empresarial (tarjeta moneder fes-la
rodar)
15.Expedient 2900/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el
grup municipal de Junts per Catalunya sobre la millora de la Plaça Catalunya de
l'Hospitalet de l'Infant
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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