Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/2

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòri
a

Ordinària

Data i hora

28 / de gener / 2021 a les 20:00

Lloc

SALA DE SESSIONS
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«Zoom meeting. Topic: Ajuntament Borges Blanques' Zoom
Meeting Ple ordinari Time: Jan 28, 2021 08:00 PM Paris Join
Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86853102083?
pwd=aXpaSDJTZTR1RW5wdnl3Wm82b2tGdz09 Meeting ID:
868 5310 2083 Passcode: 033835 One tap mobile Dial by your
location Spain Meeting ID: 868 5310 2083 Passcode: 033835
Find your local number:
https://us02web.zoom.us/u/kd46VZnW8t»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 2748/2020. Aprovació de la concertació d'una operació de
tresoreria per import de 540.000 € amb l'entitat Banc Sabadell
3. Expedient 147/2021. Procediment Genèric. Proposta de resolució
presentada pel Grup Borges per la República, per a la implantació de
sistemes de control de la sobrepoblació de coloms
4. Expedient 153/2021. Procediment Genèric. Proposta de resolució
presentada pel grup Borges per la República, per a elaborar moció per
la realització de cerimònies civils
5. Expedient 152/2021. Procediment Genèric. Proposta de resolució,
presentada pel grup Borges per la República, en suport de les energies
renovables i per la implantació de criteris d'integració paisatgística,
protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019
6. Expedient 140/2021. Procediment Genèric. Moció presentada pel grup
Borges per la República, en suport al conseller Bernat Solé, acusat de

Codi Validació: 4L54CKX7SP79GWLPYKXH45T2N | Verificació: https://lesborgesblanques.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Javier Vergé Pluvins (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 25/01/2021
HASH: b8c7d2e3ae2c0821aeb0ae3c511c1a84

NOTIFICACIÓ

desobediència greu per l'1 d'octubre
7. Expedient 150/2021. Procediment Genèric. Moció presentada pel grup
Borges per la República, per reclamar nous accessos a l'AP2,
l'execució dels compromisos relatius a la millora de la N240, la
bonificació i desviació de vehicles pesats entre les Borges Blanques i
Soses, i la desactivació del protocol de desviació del trànsit de l'AP2 a
la N240 en episodis de boira intensa
B) Activitat de control
8. Informe dels assumptes duts a terme
9. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia
C) Precs i preguntes
10.Precs i preguntes

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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