Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/11

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

12 / de maig / 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: 2021-1111 Data: 07/05/2021

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 14 i 28 d'abril de 2021.
2. Cultura. Expedient 2145/2021. Aprovar, si s'escau, les bases reguladores del
Concurs Literari Vila de Mont-roig
3. Cultura. Expedient 10492/2019. Aprovar, si s'escau, la distinció de Fill Il·lustre
de Mont-roig del Camp pel Sr. Antoni Benaiges i Nogués
4. Impuls Econòmic. Expedient 4534/2021. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la transformació digital
dels negocis del municipi de Mont-roig del Camp
5. Impuls Econòmic. Expedient 4536/2021. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses
generades per l'adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi de la
Covid-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp
6. Hisenda.Expedient 13662/2019. Aprovar, si s'escau, donar continuïtat a
l'omissió de la funció interventora de les factures de SECOMSA per treballs
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C) Precs i preguntes
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B) Activitat de control
11.Donar compte dels decrets del número 716 al 1085 de 2021
12.Intervenció. Expedient 3388/2021. Informació Economicofinancera. Donar
Compte al Ple de l’informe a Sindicatura de Comptes dels acords contraris a
les objeccions de la intervenció, omissió de fiscalització i de les principals
anomalies detectades en matèria d’ingressos (art 218.3 TRLRHL) durant
l’exercici 2020
13.Intervenció. Expedient 2144/2021. Donar compte al Ple de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 202
14.Intervenció. Expedient 4114/2021. Donar compte de l’expedient de
modificació de crèdits sota la modalitat d’incorporació de romanents crèdits
procedents de l’exercici 2020
15.Intervenció. Expedient 4475/2021. Donar Compte al Ple de l’informe Resum
anual de les actuacions de Control Intern de l’exercici 2020
16.Donar compte del decret número 2021/0999 de Modificació del règim de
delegacions de competències de l'Alcaldia a favor dels regidors i JGL.
17.Donar compte del decret número 2021/1110 d'ampliació de la vigència de la
celebració telemàtica dels òrgans col.legiats i del teletreball.
18.Mocions
19.Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS-AM per l'alliberament de les
patents de les vacunes de la COVID-19. (caràcter no resolutiu)

DECRET

addicionals realitzats durant el 2019 i aprovar-ne el reconeixement
extrajudicial de crèdit
7. Recursos Humans. Expedient 3998/2021. Drets i Deures Retributius.
Increment 0'9% retribucions per tot el personal i membres de la Corporació
8. Afers sobrevinguts
9. Apreciació de la urgència del punt número 10 de l'ordre del dia.
10.Planejament.Expedient 1025/2021. Proposició (assumpte no dictaminat).
Acordar l’ampliació de termini d’exposició pública de la Modificació puntual
núm. 21 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Mont-roig del
Camp, en determinats àmbits de l’avinguda Barcelona de Miami Platja, durant
15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present acord
al BOPT. (caràcter resolutiu)

