Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/15

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 / de juliol / 2021 a les 13:00

Lloc

Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà
No admet participació a distància

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:

Número: 2021-1875 Data: 09/07/2021

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

DECRET

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions de dates 9 i 22 de juny de 2021.
2. Educació. Expedient 5582/2021. Aprovar, si s’escau, les bases específiques per
l’atorgament de subvencions a famílies de Mont-roig del Camp per a l’adquisició de
material escolar per als cursos de primària i secundària cursats als centres
educatius del municipi.
3. Secretaria. Expedient 7581/2021. Designar, si s'escau, les dues festes locals per a
l'any 2022.
4. Hisenda. Expedient 13662/2019. Aprovar, si s'escau, donar continuitat a l'omissió
de la funció interventora de les factures de SECOMSA per treballs addicionals
realitzats durant el 2019 i aprovar-ne el reconeixement extrajudicial de crédit.
5. Recursos Humans. Expedient 5440/2021. Modificació de la plantilla de personal i
RLT corresponent a l'any 2020
6. Recursos Humans .Expedient 7138/2021. Segona modificacio RLT
7. Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
8. Donar compte dels decrets del número 1416 al 1848 de l'any 2021.
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9. Intervenció.Expedient 6705/2021. Donar compte, dels informes d’auditoria de
comptes de les Entitats públiques empresarials de l’Ajuntament de l’exercici 2020
10.Mocions
11.Moció que presenta el grup municipal ERC.MÉS per a promoure la declaració
d'àrea amb mercat d'habitatge dins del municipi de Mont-roig del Camp segons la
Llei 11/2020, de contenció de rendes de lloguer d'habitatges (caràcter no resolutiu)
C) Precs i preguntes
---
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