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04/08/2020 Secretario/a ACCTAL

PRECS I PREGUNTES.
Oliva, a la data de la signatura electrònica que figura al marge.
LA SECRETARIA ACCTAL.
Srs/Sres. Regidors/es

AYUNT
AMIENT
O DE
OLIVA

3cde0f876f7442c59b62a1e48c8cdc70001

Nové. Proposta del Regidor de Sanitat i Salut Pública. Protocol sanitari de la incidència COVID 19. Actuacions Municipals de protecció Sanitària a la ciutadania. (Art. 82.3 del ROF). (MS).

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

(Nou Punt)
PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

Código Seguro de Validación

Primer. Donar compte sobre l’informe d’intervenció del període mitjà de pagament
corresponent al segon trimestre de 2020.
Segon. Donar compte sobre l’informe Resumen de Control Intern del exercici 2019.
Tercer. Donar compte de la remissió de la informació salarial ISPA-2020 corresponent
a les retribucions del personal d’aquesta entitat en l’exercici 2019.
Quart. Donar compte de l’informe del grau de compliment de les IFS de 2019.
Cinqué. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació de la Llei 2/2012 LOEP SF, desenvolupada per
l’ORDRE HAP 21/05/2012. Segon trimestre de 2020.
Sisé. Donar compte dels informes de morositat segon trimestre de 2020.
Seté. Donar compte de l’informe de funcionament de FACE en l’exercici 2019.
Vuité. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’última sessió plenària
ordinària, del núm. 1301/2020 al 1568/2020
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ORDRE DEL DIA
(Punts pendents del Ple Ordinari de 30/07/2020)

Origen: Origen administración

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el divendres, 7 de d’agost de 2020, a les
tretze trenta hores (13.30 hores) amb indicació que podrà assistir presencialment al Saló de
Plenaris un màxim d'un/a membre per cada grup polític, que haurà de acudir proveït del
corresponent ordinador portàtil del seu grup, per poder integrar-se en la videoconferència de
la sessió, i amb el següent

Url de validación

CONVOCATÒRIA
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