Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/4

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

Extraordinària

Data i hora

27 / d’abril / 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 PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.Expedient 1248/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'Ordenança Fiscal nº6 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
3.Expedient 846/2021.Estudi i aprovació inicial, si procedeix de l'Ordenança
Municipal d'us, aprofitament, seguretat i conservació de les platges i litoral municipals
4.Expedient 978/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de l'ordenança
municipal de regulació de trànsit a les vies públiques del terme municipal
5.Expedient 462/2021. Donar compte de l'expedient de la liquidació del Pressupost
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de l'Ajuntament, dels Patronats i de les dues Societats Idetsa I LLastres de l'exercici
2020. Donar compte de l'informe de l'Interventor envers les resolucions contràries a
objeccions d'intervenció i anomalies d'ingressos
6.Expedient 910/2021. Estudi i Aprovació, si procedeix, del Reconeixement
Extrajudicial de Crèdits (liquidació 2020)
7.Expedient 1303/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de
modificació de crèdit 2/2021, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
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