
 

  DECRET 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2022/6 El ple 

  

Núria Palau Minguella, 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 28 / de juliol / 2022 a les 20:00 

Lloc SALA DE SESSIONS 

No admet participació a distància 

  

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 1329/2022. Aprovació de l'adhesió al Grup d'Acció Local (GAL) Associació 

Leader de Ponent 
3. Expedient 1017/2022. Aprovació del Compte General de la Corporació exercici 2021 
4. Expedient 1717/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 

24 reguladora del preu públic pel servei de la llar d'infants 
5. Expedient 1737/2022. Aprovació inicial de l'expedient 08/2022 de modificació del 

pressupost municipal 2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
6. Expedient 851/2022. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 2on trimestre 

de 2022 



7. Expedient 852/2022. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2on 
trimestre de 2022 

8. Expedient 1769/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de 
les bases per a la concessió de subvencions per a la decoració de balcons en el marc de 
la campanya "Borges en flor" 

9. Expedient 1048/2022. Disposicions Normatives. Proposta d'aprovació inicial del 
Reglament d'ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids endollables al 

municipi de les Borges Blanques 
10. Expedient 1313/2022. Procediment Genèric. Moció en defensa dels Jutjats de Pau. 
11. Expedient 1403/2022. Procediment Genèric Moció en favor del Correllengua 2022 
12. Expedient 1825/2022. Procediment Genèric. Moció presentada pel grup Borges per la 

República per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i 
l'autodeterminació 

13. Expedient 1823/2022. Procediment Genèric. Moció presentada pel grup Borges per la 
República per la compra pública d'habitatge d'ús social com a solució a l'ocupació 
d'habitatges a les Borges 

B) Activitat de control 

14. Informe de les activitats dutes a terme 
15. Donar compte dels Decrets dictats per Alcaldia 

C) Precs i preguntes 

16. Precs i preguntes 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


