Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/18

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària urgent
Motiu: «S'han de resoldre les al.legacions per tal que els acords de
modificació i aprovació de les ordenances quedin aprovades
definitvament dins l'exercici 2020 i els terminis ordinaris de
convocatòria no permeten complir aquest objectiu»

Data i hora

28 / de desembre / 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://montroig.eadministracio.cat»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Apreciació de la urgència.
2. Hisenda. Expedient 9365/2020. Aprovar, si s’escau, la resolució de les
al·legacions presentades en l’expedient d’aprovació d’imposició i ordenació de
l’ordenança reguladora número 22 del preu públic pel servei de recollida de
residus comercials i industrials assimilables als municipals i aprovar amb
caràcter definitiu l’ordenança reguladora 22
3. Hisenda. Expedient 8817/2020. Aprovar, si s’escau, la resolució de les
al·legacions presentades en l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals que han de regir el 2021 i aprovar amb caràcter definitiu l’expedient de
modificació per les ordenances fiscals pel 2021.

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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