Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 009/2021, de 20 setembre. Ordinària'
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Fets
Convocatòria a la sessió plenària ordinària, núm. 009/2021, de 20 de setembre.

Fonaments de dret
Arts. 77 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L'article 98.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la documentació íntegra
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia (de les sessions plenàries) ha de ser
a disposició dels regidors a la secretaria de la corporació abans de l'expedició
de la convocatòria.
L'art. 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que se aprova el
Reglament d'Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entidats Locals:
"Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe
servir de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de
los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la
Secretaría de la misma."

En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 17:39:26

Sessió: Ordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 20 de setembre de 2021
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens
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Convocats
Sra. Sílvia Folqué Beltran
Sr. Elies Ortega Margalef
Sr. Antonio Llésera Margalef
Sr. Jordi Borràs Faneca
Sra. Virgínia Borràs Vicente
Sra. Ana Vidiella Piñol

ORDRE DEL DIA

ACTA
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la Sessió núm. 007/2021, de 22 de juliol.
Extraordinària
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la Sessió núm. 008/2021, de 27 d'agost.
Extraordinària
ALCALDIA
3. Informe d'Alcaldia
4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 77 al núm. 125 de
2021
SECRETARIA-INTERVENCIO
5. Proposta de les despeses pendents d'aplicar a pressupost. Exercici 2020
6. Dació de compte de les dades trameses corresponents a l'execució
pressupostària corresponent al 2on. trimestre (1er. semestre) de l'exercici 2021
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7. Presa de raó de comptabilitat dels ingressos del 01 de gener de 2021 al 30
de juny de 2021
8. Dació de compte del decret número 2021-0000099, de data 03 d'agost de
2021, del càlcul dels costos efectius del servei, exercici 2020
9. Proposta d'aprovació de les Línies fonamentals Pressupost. Exercici 2022
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10. Aprovació definitiva, si s'escau, del Compte General 2020
11. Dació de compte de l'informe anual de morositat. Exercici 2020
AREA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT
12. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança municipal reguladora de
les instal·lacions d'autoconsum d'energia solar
13. Denominació del carrer "Passeig de les Dones Meravelles"
14. Inici de formulació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament (NNSS) per tal de fer una regulació dels usos permesos en sòl no
urbanitzable, i en concret la "zona o sòl lliure de protecció especial (Clau 33),
tramesa del DIE a territori i sostenibilitat, i suspensió potestativa de llicències
AREA DE TURISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, MEMÒRIA HISTÒRICA,
ATENCIO A LA DONA I PERSPECTIVA DE GÈNERE
15. Sol·licitud de la declaració de bé cultural d'interès local (BCIL) de les Coves
de l'Aumediella/Coves de Benifallet (Benifallet, Baix Ebre, Tarragona)
PRECS I PREGUNTES
16. Precs i preguntes

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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