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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/10

PLE

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

Extraordinària
Motiu: «La presa de possessió al càrrec de regidor del senyor
Jordi Alemany Ardit i la renúncia al càrrec de regidora de la
senyora Ibana Pacheco Lelmo»

Data i hora

28 / d’abril / 2021 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»

Número: 2021-0921 Data: 23/04/2021

Tipus de
convocatòria

DECRET

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.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Secretaria. Expedient 4235/2021. Presa de possessió del càrrec de regidor
del Sr. Jordi Alemany Ardit, grup municipal PSC-CP.
2. Secretaria. Expedient 4289/2021. Dació de compte del Decret 2021/0912 de
modificació parcial del decret 2019/1557 de 18 de juny de nomenament dels
membres de la junta de govern local i els tinents d’alcalde.
3. Secretaria. Expedient 4287/2021. Dació de compte del Decret 2019/1661 de
modificació parcial del decret 2019/1661 de 28 de juny de nomenament dels
membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial NOSTRAIGUA
4. Secretaria. Expedient 4370/2021. Donar compte del decret 2021/0919 de
Modificar parcialment el decret 2019/1660 de 28 de juny de nomenament dels
membres a la Comissió de Coordinació de l’Ens públic Empresarial de serveis
i obres NOSTRESERVEIS.
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DADES DE LA CONVOCATÒRIA
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DILIGÈNCIA DE SECRETARIA.Per aplicació analògica de l’article 38 del ROF, referent a la sessió organitzativa, els punts
inclosos a l’ordre del dia no es sotmeten al dictamen previ de la Comissió Informativa.
La Secretària

DECRET

5. Secretaria. Expedient 4286/2021. Donar compte del decret 2019/0918 de
modificació del punt segon del Decret 2019-1956, de data 20/06/2019, relatiu
al règim de dedicacions parcials dels càrrecs electes,
6. Secretaria. Expedient 4336/2021. Dació de compte de la modificació de la
composició i de la designació de portaveu del grup municipal PSC-CP.
7. Secretaria. Expedient 4344/2021. Dació de compte del Decret 2021/0910 de
modificació règim de delegacions de competències de l’Alcaldia a favor dels
Regidors/es i de la Junta de Govern Local
8. Secretaria. Expedient 4345/2021. Aprovar la nova composició dels membres
de les Comissions Informatives.
9. Secretaria. Expedient 4346/2021. Aprovar el nomenament dels membres del
consell d'administració de NOSTRESERVEIS d'acord amb els nous Estatuts
vigents
10.Secretaria. Expedient 4347/2021. Aprovació, si escau, de la proposta de
nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els
quals ha d’estar representat l’Ajuntament
11.Secretaria. Expedient 4373/2021. Toma de razón y conocimiento de la
renuncia al cargo de concejala del Ayuntamiento de la Sra. Ibana Pacheco
Lelmo y de la renuncia a tomar posesión del cargo de concejal del Sr.
Francisco Velasco Autor.

