Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de maig / 2020 a les 21:15

Lloc

SALA DE SESSIONS
Admet participació a distància, es pot connectar
mitjançant:
«telemàtica»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Mocions
3. Expedient 2495/2019. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana
d'ordenacío de volums del solar destinat a la construcció d'un Teatre
municipal polivalent, al C/ Borges del Camp núm. 33 de les Borges
Blanques
4. Expedient 942/2018. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu
refós de l'obra "Construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues a les
Borges Blanques"
5. Expedient 723/2020. Aprovar inicialment l'Ordenança de Circulació de
les Borges Blaques
6. Expedient 1144/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança
fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys
públics
7. Expedient 985/2020. Aprovació del pla econòmic financer 2020-2021
8. Expedient 1015/2020. Aprovació inicial de l'expedient 02/2020 de
modificació de crèdit del pressupost municipal 2020 mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit
9. Expedient 1058/2020. Donar compte de l'informe de morositat
corresponent al 1er trimestre 2020
10.Expedient 1057/2020. Donar compte de l'informe del PMP
corresponent al 1er trimestre de 2020
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11.Expedient 567/2020. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre
l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019
12.Expedient 1180/2020. Moció de Borges per la República per la
derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a
mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica.
13.Expedient 1179/2020. Moció presentada pel grup de Borges per la
República per aprovar una ordenança reuguladora de la taxa per la
instal.lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles, amb
accés directe des de la via pública
14.Expedient 1178/2020. Moció presentada pel grup de Borges per la
República per la implantació de sistemes de control de la sobrepoblació
de coloms
B) Activitat de control
15.Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia
16.Informe de les gestions dutes a terme pels regidors/es
C) Precs i preguntes
17.Precs i preguntes
Les Borges Blanques, 26 de maig de 2020
L'Alcalde
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