Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/2

PLE DE L'AJUNTAMENT D'ARTESA DE SEGRE
DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 8 / de febrer / 2021 a les 20:00
2a convocatòria: 8 / de febrer / 2021 a les 20:15

Lloc

SALA D'ACTES/ACCÉS TELEMÀTIC
Admet participació a distància, es pot connectar
mitjançant:
«Videoconferència, degut a l'actual estat d'alarma»
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior de data 14 de desembre
2020
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent anterior de data 20 de
gener de 2021
3. Aprovació inicial de la memòria de millora xarxa de sanejament tractament
d'aigües i incorporació d'una xarxa d'aigües separatives del nucli de VallLlebrera.
4. Aprovació inicial de la memòria de l'actuació per inversions en sistema de
telegestió i control d'aigua de diversos nuclis agregats d'Artesa de Segre.
5. Aprovació inicial de la memòria de l'actuació per inversions destinada a la
connexió de la xarxa de distribució d'aigua d'Artesa de Segre amb la xarxa en
alta del Polígon Industrial "El Pla"
6. Aprovació inicial del projecte de rehabilitació del pavelló poliesportiu municipal
d’Artesa de Segre. Fase 1: reforma de la coberta, aïllament tèrmic i acústic,
nova distribució de claraboies, nova il·luminació i millora en la seguretat
contra incendis.
7. Aprovació de l’adjudicació del subministrament per procediment obert
harmonitzat per la renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior
del municipi d'Artesa de Segre i nuclis agregats 2.
8. Aprovació de les certificacions extres de l'obra de la plaça 1714.
9. Aprovació de reconeixement de triennis.
B) Activitat de control
10.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
11.Ratificació dels Decrets d'Alcaldia núm. 2020-0400, 2020-0407, 2021-0005 i
2021-0006
C) Precs i preguntes
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