Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2017/6

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

27 / de juliol / 2017 a les 21:00

Lloc

SALA DE SESSIONS
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2. Acordar l'inici de l'expedient d'adopció de l'escut heràldic de Les Borges
Blanques
3. Acordar l'inici de l'expedient de restabliment de la denominació de Paeria
de l'Ajuntament de Les Borges Blanques.
4. Aprovar inicialment el Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Ajuntament de
Les Borges Blanques.
5. Aprovar la proposta de fixació de festes locals per a l'anualitat 2018.
6. Aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la concessió de
subvencions pel servei de Teleassistència.
7. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 25
reguladora del preu públic per la Fira de l'Oli.
8. Aprovar l'inici de l'expedient d'Expropiació Forçosa, declaració de
necessitat d'ocupació i relació de bens i drets afectats.
9. Aprovar la declaració d'especial interès interès públic i bonificació de l'ICIO
d'unes obres comunicades.
10.Aprovar la declaració d'especial interès públic i bonificació de l'ICIO per
una llicència d'obres sol.licitada.
11.Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini.
12.Aprovar la baixa de drets reconeguts pendents, d'exercicis tancants.
13.Aprovar la baixa d'obligacions reconegudes pendents d'exercicis tancats.
14.Donar compte de l'informe Sindicatura de Comptes 2013
B) Activitat de control
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15.Donar compte decrets d'Alcaldia
16.Informes de l'equip de govern

C) Precs i preguntes
---
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