Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/9

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

26 / de setembre / 2019 a les 20:00

Lloc

SALA DE SESSIONS

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 2573/2019. Aprovar inicialment la modificació de la Relació
de Llocs de Treball 2019
3. Expedient 2344/2019. Aprovar el conveni de col.laboració entre el
Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament en matèria de seguretat viària
4. Expedient 2666/2019. Aprovar el conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit sobre assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en
vies urbanes
5. Expedient 2241/2019. Donar compte informe morositat 2on trimestre
2019
6. Expedient 2232/2019. Donar compte de l'informe del PMP
corresponent al 2on trimestre de 2019
7. Expedient 2580/2019. Aprovar la moció de suport a la Llei 24/2015 i
contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deutes, per
part d'Endesa i altres companyies
8. Expedient 2579/2019. Aprovar la moció de suport per a l'anul.lació de
l'ordre del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de
protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra
9. Expedient 2699/2019. Moció del grup municipal BxREP perquè
l'estació de vigilància atmosfèrica de Juneda, sigui considerada com
estació de mesurament de l'impacte industrial i de trànsit.
10.Expedient 2698/2019. Moció del grup municipal de BxREP per declarar
Felip VI persona no grata al municipi de les Borges Blanques
11.Expedient 2697/2019. Moció en suport de l'emergència ambiental,
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climàtica i de residus i la 3a vaga pel clima del 27S.
12.Expedient 2696/2019. Moció del grup municipal BxREP per la creació
d’una comissió d’estudi per la re municipalització del servei
d’abastiment de l’aigua
B) Activitat de control
13.Donar compte dels Decrets dictats per l 'Alcaldia
14.Informes de l'equip de govern
C) Precs i preguntes
15.Precs i preguntes
Les Borges Blanques, 23 de setembre de 2019
L'Alcalde
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