Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/14

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: «Extraordinària»

Data i hora

2 / de novembre / 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»

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. Donar compte del decret número 2020-2485. Tancament d’equipaments i
infraestructures municipals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
2. Hisenda. Expedient 7642/2020. Ratificar, si s’escau, l’aprovació del coeficient
inactivitat pels locals comercials afectats pel tancament per la situació d’estat
d’alarma ocasionada pel COVID-19 en la la Taxa per la recollida, incineració i
eliminació de residus sòlids urbans i el seu procediment i aprovar el
procediment de devolució de l’ingrés.
3. Hisenda.Expedient 8817/2020.Aprovar inicialment, si s’escau, l’expedient de
modificació i imposició de diverses de les ordenances fiscals que han de regir
pel 2021
4. Hisenda. Expedient 9365/2020. Aprovar inicialment, si s’escau, la imposició i
ordenació de l’ordenança reguladora número 22 del preu públic pel servei de
recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipal
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