ANUNCI
Expedient: 2020/189 (01.03.00) -Ple

Per Decret de l’Alcaldia de data 3 de novembre de 2020, ha quedat convocada la sessió
ordinària del Ple Municipal que s’ha de celebrar el dia 5 de novembre de 2020, a les 20:00
hores, al Sala de Plens de l’Ajuntament.
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a la sessió ordinària del 19 de
desembre de 2019 i a les sessions extraordinàries del 20 de febrer, del 25 de juny i el
30 de juliol de 2020.
2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia adoptats entre l’anterior sessió ordinària
(19/12/2019) i la present.
3. Dació de compte del decret d’alcaldia pel qual s’aproven els plans pressupostaris a mig
termini 2019-2021.
4. Dació de compte del decret d’alcaldia pel qual s’aprova el les línies fonamentals del
pressupost de 2021.
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5. Adhesió, si s’escau, al Conveni
de cooperació interadministrativa entre el
Departament de Salut per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la
crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Belianes en un context de control
dels rebrots de la malaltia.
6. Aprovació, si s’escau de l’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de Lleida de
serveis de gestió informatitzada per a entitats locals.
7. Adhesió, si s’escau, conveni per la dinamització de la marca territorial “Vall del Corb”.
8. Acceptació, si s’escau de la donació del Casal Parroquial i de la cessió d’ús de l’Església
de Sant Jaume de Belianes a favor de l’Ajuntament de Belianes per part de
l’Arquebisbat de Tarragona.
9. Informes d’Alcaldia.
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10. Precs i preguntes.
Belianes, a data de la signatura electrònica.
L’Alcaldessa,
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