Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/21

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

9 / de desembre / 2021 a les 13:00

Lloc

Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 10 de novembre de 2021.
2. Participació ciutadana. Expedient 2786/2020.Aprovar, si s'escau, el
Reglament de Participació Ciutadana
3. Departament de Transició Energètica i Ecològica. Expedient 9942/2021.
Aprovació, si s’escau, de l'Ordenança Reguladora de Transició Energètica i
Ecològica
4. Recursos Humans. Expedient 13265/2021. Aprovar, si s'escau, el Protocol
d’actuació davant els casos d’assetjament psico-lògics, sexuals, per raó de
sexe, orientació sexual i altres discriminacions
5. Afers sobrevinguts
6. Afer sobrevingut. Urbanisme. Expedient 13052/2021. Aprovar, si s'escau, la
modificació puntual número 23 del Pla d'Ordenació Urbanística municipal per
adaptació de l'alçaria reguladora màxima (del sud 4, els comellarets) als
estàndards actuals en el sector logístic.
B) Activitat de control
7. Donar compte dels decrets del número 3259 al 3664 de l'any 2021.
8. Hisenda. Expedient 11356/2021. Donar compte de l’ Informe sobre l'execució
trimestral del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 2021
9. Tresoreria. Expedient 11519/2021. Donar compte, si s’escau, de l’informe
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei de Morositat i
sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponen al tercer
trimestre de l’exercici 2021.
10.Mocions
C) Precs i preguntes
---
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José Enrique Bellver Soto (1 de 1)
Secretari accidental
Data Signatura: 02/12/2021
HASH: 86d6ee71db885b5f6f31f9aed3c7a253

NOTIFICACIÓ

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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