Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/8

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

14 / d’abril / 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: 2021-0764 Data: 09/04/2021

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 dates 2 i 10 de març de 2021.
2. Donar compte dels decrets del número 398 al 715 de l'any 2021.
3. Intervenció. Expedient 2165/2021.Donar compte al Ple de l’aprovació del pla
pressupostari a mig termini pel període 2022-2024.
4. Hisenda. Expedient 1416/2021. Aprovar, si s'escau, donar continuitat a
l'omissió de la funció interventora de les factures de SECOMSA desembre
2019 i aprovar-ne el reconeixement extrajudicial de crédit
5. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 3086/2021. Aprovar, si s’escau, la
modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (CONGIAC).
6. Secretaria. Expedient 3246/2021. Aceptar, si procede, la renuncia al cargo de
concejal del Ayuntamiento del Sr. Enrique López González y la renuncia a
tomar posesión del cargo de concejal del Sr. Miguel Antoni del Viso Romanos.
7. Secretaria. Expedient 11411/2020. Aprovar, si s’escau, el nomenament de
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Jutge/essa de Pau titular i substitut de Mont-roig del Camp.
8. Afers sobrevinguts
9. Apreciació de la urgència del punt número 10 de l'ordre del dia.
10.Educació. Expedient 9886/2020. Proposició (assumpte no
dictaminat).Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per la gestió
del servei de menjador escolar, durant el curs 2020-2021.(caràcter resolutiu)

DECRET
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C) Precs i preguntes
---

Número: 2021-0764 Data: 09/04/2021

B) Activitat de control
11.Mocions
12.Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS a favor del ple
reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d'una llei trans
estatal (caràcter no resolutiu)
13.Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per a l'elaboració d'un pla
d'igualtat i un protocol de prevenció i detecció de casos d'assetjament sexual i
per raó de sexe a l'empresa pública empresarial Nostraigua (caràcter no
resolutiu)

