Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2017/9

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

22 / de desembre / 2017 a les 9:00

Lloc

SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT

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 A LES PERSONES
2.Expedient 5786/2017. Estudi i aprovació inicial, si escau, del Reglament intern de
la Residència i del centre de dia de Vandellòs.
3.Expedient 5758/2017. Estudi i aprovació de la prórroga del servei de neteja dels
edificis i dependències de l´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant.
4.Expedient 5759/2017. Estudi i aprovació de la prórroga del servei de manteniment,
conservació i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Vandellòs i l
´Hospitalet de l´Infant.
5.Expedient 5634/2017. Estudi i aprovació dels preus públics de la llar d´infants
6.Expedient 5622/2017. Estudi i aprovació dels preus públics de l'escola de música
per al 2018
7.Expedient 5785/2017. Estudi i aprovació de la moció que presenta l'equip de
govern d'adhesió al manifest de som escola i de suport a la consolidació, protecció i
millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i a la
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cohesió social.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
8.Expedient 5773/2017. Donar compte de Decrets de l' Alcaldia del 16 de novembre
al 12 de desembre de 2017
9.Expedient 5715/2017. Estudi i aprovació de l'Autorització de Despesa Plurianual
pel contracte de serveis per a la redacció dels documents tècnics i jurídics de la UA
"Aigua al Coll"
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS.
10.Expedient 4331/2017. Estudi i aprovació de l'atorgament de llicència provisional a
l´Associació Nuclear Ascó Vandellòs II AIE pel projecte executiu de reforma de la
zona nivell B de la nau 6 al PMUr05 "Centre Tecnològic".
B) ALTRES ASSUMPTES
11.Expedient 5824/2017. Donar compte de la Modificació de crèdit 11-2017
12.- Donar compte de les següents adjudicacions:
- Obres de Pavimentació del C. Nou de Masriudoms
- Obres de reforma i ampliació de l´Escola de Música de l´Hospitalet de l'Infant.
- Serveis per a la redacció i gestió dels documents tècnics i jurídics necessaris pel
desenvolupament urbanístic de l'àmbit del PMUr04 Aigua al Coll de l´Hospitalet de l
´Infant.
C) PRECS I PREGUNTES
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