
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2019/4 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 27 / de març / 2019 a les 18:30

Lloc Sala de Plens
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Ratificació modificació Estatuts Consorci per a la Normalització Linguística 

(Expedient 621/2019) 
3. Aprovació inicial cartes de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Territori 

(expedient 581/2019) 
4. Aprovació modificació parcial i text refós del Pla d'acció comercial de Badia 

del Vallès (Expedient 989/2019) 
5. Revisió de preus contracte de gestió del servei públic de recollida i transport 

al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la 
neteja viària i altres serveis complementaris (Expedient 396/2019 

6. Modificació del Pressupost 14/2019. Aprovació de crèdit extraordinari, 
suplement de crèdit i modificació de la descripció de dues aplicacions 
pressupostàries (Expedient 453/2019) 

7. Revocació delegació de funcions en la Diputació de Barcelona relativa a 
l'acord de Ple de 30 d'octubre de 2018 (Expedient 983/2019) 

8. Assumptes sobrevinguts 

B) Activitat de control
9. Coneixement resolucions de l'alcaldia 

C) 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 
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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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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