Ajuntament de Vallbona de les Monges

EDICTE
Em plau informar-vos de la sessió que celebrarà l’Ajuntament Ple, amb l’ordre del dia
que a continuació s’indica:
DIA:

25 de juny

de 2020

HORA:

12:00 hores

LLOC:

Sala de Sessions

SESSIÓ:

Ordinària

ORDRE DEL DIA
1/01- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 19/2019, 19.12.2019.
2/01- Donar compte al ple del període mig de pagament a proveïdors referit al quart trimestre 2019, d’acord
amb el RDL 635/2014.
3/01- Donar compte dels informes de morositat elaborats en compliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
4/01- Donar compte al ple del període mig de pagament a proveïdors referit al primer trimestre 2020, d’acord
amb el RDL 635/2014.
5/01- Informe Alcaldia liquidació 2019, Decret núm. 27/2020 de data 27.02.2020.
6/01- Dació de compte dels informes:
- D’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost de l’ajuntament de Vallbona de les Monges, exercici 2019.
- Informe resum anual sobre el control intern, exercici 2019.
7/01- Informe Alcaldia Decret núm. 36/2020 de data 09.03.2020, aprovació pla pressupostari a mig termini
2021-2022-2023.
8/01- Informe de l’Alcaldia, Decret núm. 15/2020, de 31.01.2020, incorporació de romanents de crèdits al
pressupost de l’exercici del 2020.
9/01- Informe de l’Alcaldia, Decret núm. 40/2019. Pla de disposició de fons per a 2020, i del Pla de tresoreria
2020.
10/01- Aprovació definitiva de l’estat i comptes anuals de l’exercici del 2019.
11/01- Expedient de modificació de crèdits 2/2020.
12/01- Informe de l’Alcaldia, Decret núm. 47/2020. subvenció IDAE.
13/01- Aprovació projecte tècnic:
- Projecte d’actuació de renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior municipal de Vallbona de les
Monges (Rocallaura i Montblanquet).
14/01- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora dels preus públics.
15/01- Disposició transitòria Reglament Regulador del servei de piscines municipals de Vallbona de les
Monges.
16/01- Ratificació de l’acord adoptat per l’ EMD de Rocallaura en data 25.06.2019 sobre la disposició de béns.
17/01- Festes Locals 2021.
18/01- Mocions. Despatx d’ofici: Resolucions de l’Alcaldia.
19/01- Precs i preguntes.
Vallbona de les Monges, 18 de juny de 2020
L’alcaldessa
Elisabet Riera Bracons
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