Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/2

El ple

David Rodríguez González, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 7 / de maig / 2020 a les 19:00
2a convocatòria: 7 / de maig / 2020 a les 19:05

Lloc

Saló de sessions de la casa consistorial
Admet participació a distància, es pot connectar
mitjançant:
«Localretmeet»

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

Número: 2020-0139 Data: 04/05/2020

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

DECRET

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Modificació de Crèdit 3/2020 . Per cancel·lació anticipada de deute. Expedient
501/2020.
3. modificació de crèdit núm. 4/2020 i núm. 5/2020, en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb càrrec a baixa de crèdits i amb incorporació de
romanent líquid de tresoreria, motivats pel COVID-19Expedient 597/2020.
4. Acord per a la superació de la crisis socioeconòmica provocada per la
COVID-19 a Solsona. Expedient 617/2020.
5. Bases que han de regir la concessió de subvencions al teixit comercial i
serveis de proximitat amb motiu de la situació generada pel
COVI-19Expedient 613/2020. Convocatòria i concessió de subvencions a
entitats i associacions (0101.2243)
6. Bases per a la concessió de microcrèdits per facilitar la supervivència de la
petita i mitjana empresa i de suport a persones autònomes o afectades per
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una ERTO arran del COVID-19Expedient 615/2020. Subvencions per
Concurrència Competitiva
7. Modificació de les bases reguladores del Fons d'Emergència Social del
Solsonès. Expedient 616/2020.
8. Liquidacions del pressupost general exercici2019 (0081.1641)Expedient
315/2020.
9. Moció de tots els grups municipals referent a la flexibilització de regles fiscals.
Expedient 589/2020.
10.Informe període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària del 4t
Trimestre de 2019. Expedient 154/2020.
B) Activitat de control
---
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C) Precs i preguntes
---

