Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/11

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària

Data i hora

10 / de desembre / 2020 a les 20:30

Lloc

SALA DE SESSIONS
Admet participació a distància, es pot connectar
mitjançant:
«S'enviarà per correu electrònic»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 2401/2020. Donar compte de l'informe de morositat
corresponent al 3er trimestre de 2020
3. Expedient 2400/2020. Donar compte de l'imforme del PMP
corresponent al 3er trimestre de 2020
4. Expedient 2599/2020. Proposta d'aprovació inicial del DUPROCIM de
la Ciutat de Les Borges Blanques
5. Expedient 2670/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança
Fiscal Número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys
d'ús públic
6. Expedient 2739/2020. Proposta d'acord dels Grups Municipals de
l'Ajuntament de Les Borges Blanques per donar suport a la proposta
presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per
reconèixer l'esport com a servei essencial
7. Expedient 2560/2020. Aprovació inicial del pressupost general per a
l'exercici 2021 de l'Ajuntament de les Borges Blanques, les bases
d'execució, la plantilla de personal i relació de llocs de treball
B) Activitat de control
No s'escau.
C) Precs i preguntes
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NOTIFICACIÓ

No s'escau.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a
confirmar la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho
comuniqueu per a poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu
Electrònica podeu consultar tota la informació referent als assumptes inclosos
en l’ordre del dia.
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