Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/8

PLE

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

Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / de juny / 2020 a les 13:00

Lloc

Sessió telemàtica (artile 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»

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.

Número: 2020-1261 Data: 05/06/2020

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

DECRET

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 de maig de 2020
2. Donar compte dels decrets del número 1026 al 1211 de l'any 2020
3. Hisenda. Expedient 3946/2020. Informació Economicofinancera. Donar
compte al Ple de l'execució trimestral del pressupost corresponent al primer
trimestre de 2020 i les obligacions de comunicació al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública segons el que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012
pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera
4. Hisenda. Expedient 3903/2020. Informació Economicofinancera. Donar
Compte al Ple de la informació anual sobre l'acompliment de normativa en
matèria de morositat de l'exercici 2019
5. Hisenda. Expedient 3842/2020. Informació Economicofinancera. Donar
Compte al Pe de la informació del 1r trimestre 2020 sobre l'acompliment de
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C) Precs i preguntes
---

Codi Validació: 9YEPZQ5DFH6W26JTFTX66W43Q | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

B) Activitat de control
9. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per exigir al Govern
Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les
persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació
10.Moció que presenta el grup municipal Junts de suport a l'empresiariat per
demanar la no aplicació de l'impost d'estades turístiques per aquest any 2020
11.Moció que presenta el grup municipal PSC per un turisme segur i sostenible i
demanar que la Demarcació de Tarragona formi part de la xarxa certificada de
zones verdes de la Unió Europea.

Número: 2020-1261 Data: 05/06/2020

terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra
la morositat.
6. Recursos Humans. Expedient 1809/2020. Aplicació en aquesta Corporació de
l’increment retributiu del 2% amb efectes d’1 de gener de 2020 en l’àmbit del
sector públic per l’any 2020.
7. Educació. Expedient 2281/2020. Aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança municipal reguladora dels preus públics dels serveis a les llars
d’infants municipals
8. Afers sobrevinguts

