Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/5

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

3 / de juny / 2021 a les 18:00

Lloc

SALA D'ACTES DE LA 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 1957/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de l'ordenança fiscal
número 19 reguladora de la recollida de deixalles
3. Expedient 570/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la massa salarial del
personal de l'Ajuntament de 2021
4. Expedient 1584/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, dels preus públics del
Patronat Municipal de l'Escola de música
5. Expedient 1583/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, dels preus públics del
Patronat Municipal de la llar d'infants
6. Expedient 2044/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
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B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
--DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 67LL9RHRCCT3DHN2EQP4ZPSGM | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

que presenta el grup municipal de la CUP per a l’adequació de les retribucions dels i
les components del Ple a la realitat socioeconòmica del municipi
7. Expedient 1638/2021. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre al·legacions
Projecte Tramcamp
8. Expedient 1485/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 236/2021
d'execució trimestral del pressupost corresponent al primer trimestre de 2021
9. Expedient 1387/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 212/2021 "informe
anual control financer posterior (control permanent) de l'Ajuntament i dels Patronats
exercici 2020"
10. Expedient 1476/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 229/2021 (control
permanent) d'auditoria de sistemes de facturació de l'any 2020
11. Expedient 1444/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 219/2021,
d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent al
primer trimestre de 2021
12. Expedient 2009/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 22 de març al
21 de maig del 2021
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
13. Expedient 2010/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de
resolució que presenta el grup municipal de JxCaT per demanar la creació d'un pla
de treball per les persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del
municipi
14. Expedient 2011/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de
resolució que presenta el grup municipal de ERC per impulsar mesures per tal de
preservar el gran valor ecològic del medi natural del municipi
15. Expedient 2012/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de
resolució que presenta el grup municipal de ERC per la prevenció del suïcidi
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
16. Expedient 1578/2021. Estudi i resolució de les al·legacions interposades envers
l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal núm.17 reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades
zones
17. Expedient 977/2021. Estudi i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal número 17
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via
pública en determinades zones
18. Expedient 1249/2021. Estudi i aprovació inicial de la pròrroga de la qualificació
de municipi turístic a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
19. Expedient 2029/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de
resolució que presenta el grup municipal de la CUP per a la restauració i
manteniment dels camins de ferradura o de bast del municipi
20. Expedient 2016/2021. Presa de raó de la renúncia presentada per la Regidora
Sara Barceló Arbós pel grup municipal de la CUP

