Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/7

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

13 / de maig / 2020 a les 13:00

Lloc

Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://mont-roig.eadministracio.cat»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 11 de març i 16
d'abril de 2020
2. Donar compte dels decrets del número 615 al 1025 de l'any 2020
3. Secretaria. Expedient 3089/2020. Donar compte de les actuacions dutes a
terme per la situació de crisis sanitària generada pel COVID-19
4. Intervenció. Expedient 14296/2019. Donar compte, del Decret número 20201007 de l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019
5. Recursos Humans. Expedient 2524/2020. Aprovar la compatibilitat per a
l’exercici d’una segona activitat privada a un Administratiu interí de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
6. Secretaria. Expedient 13068/2019. Proposta d'alcaldia d'aprovació definitiva
de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del solar destinat a la
construcció de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Miami Platja.
7. Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
8. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP; JUNTS MONT-ROIGMIAMI; ERC; ARA-VX+; CIUDADANOS I IMM, per demanar la flexibilització
de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària
del món local
C) Precs i preguntes
---

Codi Validació: 9RE539E33QEJCH57ZHNJ6TMEH | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Aránzazu Sorlí Pons (1 de 1)
Secretària
Data Signatura: 08/05/2020
HASH: 53ffb41b3ba40066569866af6e372248

NOTIFICACIÓ

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
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.
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