Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/18

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

13 / de novembre / 2019 a les 13:00

Lloc

Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 17 d'octubre de 2019
(acta sorteig públic membres meses electorals Eleccions Generals novembre
2019, Acta moció presentada per ERC i Junts, Acta moció presentada per
PSC)
2. Donar compte dels decrets del número 2652 al 2975 de l'any 2019
3. Impuls Econòmic Expedient 1494/2019. Aprovar, si s’escau, trametre la
proposta i sol·licitar a la Direcció General de Comerç la qualificació de la
totalitat del municipi de Mont-roig del Camp com a zona turística tot l’any, amb
una franja horària d‘obertura diària de 7:00 a 22:00 h i amb un període de
vigència de l’excepció de 4 anys.
4. Polítiques d'Igualtat. Expedient 12883/2019. Aprovar, si s'escau, designar les
regidores de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Consell Consultiu de les
Dones del Baix Camp.
5. Serveis Socials. Expedient 8071/2019. Aprovar, si s’escau, les “Bases de
concessió d’ajuts socials a la gent gran i/o dependent per accés a serveis
d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp”.
6. Recursos Humans. Expedient 11843/2019. Aplicació en aquesta Corporació
de l’increment retributiu addicional del 0,25% amb efectes d’1 de juliol de
2019 en l’àmbit del sector públic, vinculat a l’evolució del PIB al qual es
refereix l’Acord de Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019.
7. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 5550/2019. Aprovar, si s’escau, l’adhesió
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC)a modificació dels estatuts de l’Entitat
Pública Empresarial Local Nostraigua. (Ple)
8. Serveis Püblics. Expedient 10279/2019.Aprovar, si s'escau, inicialment la
modificació de l’Ordenança Reguladora de Serveis Funeraris
9. Mocions
10.Afers sobrevinguts
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

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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