Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/4

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 febrer / 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»

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: 2021-0204 Data: 05/02/2021

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

DECRET

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions de dates 28 de desembre de 2020, 13
i 20 de gener de 2021.
2. Donar compte dels decrets del número 3077 al 3118 de l'any 2020 i del
número 1 al 166 de l'any 2021
3. Hisenda. Expedient 50/2021. Donar compte al ple, de la resolució d’alcaldia
per la que s’aproven els ajustos de les partides pressupostàries per a
l’aprovació del pressupost prorrogat de l’exercici 2020 per a l’exercici 2021.
4. Intervenció.Expedient 9927/2020. Aprovar el Pressupost General de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2021
5. Recursos Humans. Expedient 11049/2021. Aprovació de la plantilla de
personal i la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent
a l’any 2021
6. Recursos Humans. Expedient 873/2021, Modificació del règim retributiu de
dos membres de la Corporació
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7. Cadastre. Expedient 10543/2020. Rectificació de l’Inventari General de Béns
Municipals
8. Planejament. Expedient 3351/2020. Aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Cambrils i de Mont-roig del Camp
de 10 de novembre de 2020.
9. Planejament. Expedient 8585/2020. Aprovació provisional de la Modificació
puntual núm. 20 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Montroig del Camp, per a la incorporació de l’ús de càmping en un sector de
planejament urbanístic, en coherència amb les condicions de la seva fitxa
normativa.
B) Activitat de control
10.Mocions
11.Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS de suport a l'amnistia.
(caràcter no resolutiu)
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C) Precs i preguntes
---

